ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 3η του μήνα Ιουλίου του έτους 2012 και
ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Νταβανά Ελένη (υπάλληλος ∆ήμου
Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του
∆ημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 283/2012
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 2/7/2012.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
283/2012
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
11/2-7-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Καθορισμός διαδικαστικών ενεργειών που αφορούν στην ανάθεση των εργασιών
μεταφοράς των μαθητών της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος
2012-2013.
Στην Καρδίτσα σήμερα την 2α του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος ∆ευτέρα και ώρα 6:30
μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 16326/28-6-2012 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του
άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε συνεδρίαση το
∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

18) Βερίλλης ∆ομήνικος

1) Αρβανιτάκου Σοφία

2) Αναστασίου Απόστολος

19) Καρκαλέτση Θεοδώρα

2) Κωστόπουλος ∆ημήτριος

3) Γούλας Σωτήριος

20) Ντελής Ιωάννης

3) Μουζιούρας Νικόλαος

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

21) Ντούρλιας ∆ημήτριος

4) Γεννάδιος Ιωάννης

5) Ζορμπάς Ιωάννης

22) Σουφλάκος Βασίλειος

5) Αρχοντής ∆ημήτριος

6) Καραγιάννης Νικόλαος

23) Τέγος Χρήστος

7) Κατσιαβάρας Θωμάς

24)Γιοβάνης Γεώργιος

8) Κωτούλας Φίλιππος

25)Μακροστέργιος Αθανάσιος

9) Μαρκινός Αθανάσιος

26)Τσίπρας Εμμανουήλ

10) Μπατζιάκας Βασίλειος

27)Τσαντήλας Βασίλειος

11) Μπουραζάνης Αθανάσιος

28) Χάρμπας Θωμάς

12) Νασιάκου Αλεξάνδρα
13) Παπαγεωργίου Σταύρος
14) Παπαδημητρίου Χαρίλαος
15) Σούφλα Ουρανία
16) Τσιούκης Λάμπρος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:
17) Χλαπάνας Ηλίας

Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33
μελών, παρόντες ήταν 28), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα
με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»),
εισέρχεται

στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης, παρόντος

του ∆ημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

--------------------------Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση, σχετικά με καθορισμό
διαδικαστικών ενεργειών που αφορούν στην ανάθεση των εργασιών μεταφοράς των
μαθητών της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013 και αφού
έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου

κ. Καραγιάννη Νικόλαου ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω:

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, η παροχή των κάθε είδους
υπηρεσιών προς τους δήμους, τα συνιστώμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου και ιδρύματα και τους συνδέσμους, εκτός των υπηρεσιών που εντάσσονται στο πεδίο
εφαρμογής του Ν. 3316/2005, θα ρυθμιστεί με προεδρικό διάταγμα. Μέχρι την έκδοση του
ανωτέρω διατάγματος, οι υπηρεσίες θα ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.∆.
28/1980 και των ρυθμίσεων του Ν. 3731/2008, εφόσον βέβαια η αξία αυτών δεν υπερβαίνει
το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο ένταξης της παροχής υπηρεσίας στο δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (200.000 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α.).
Εφόσον, η εκτιμώμενη αξία της δημόσιας σύμβασης για την ανάθεση της παροχής
υπηρεσίας είναι ίση ή ανώτερη από το ποσό των 200.000 ευρώ (Το ποσό αυτό καθορίσθηκε
με τον αριθ. 1251/2011 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30ης
Νοεμβρίου 2011), χωρίς το Φ.Π.Α., ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 60/2007 και της αριθ.
2004/18/ΕΚ Οδηγίας για όλους τους προαναφερόμενους φορείς, καθώς επίσης και για τις
ανώνυμες εταιρείες των Ο.Τ.Α.
Για μικρότερα ποσά (μέχρι 200.000 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α.), η παροχή υπηρεσιών
ρυθμίζεται με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με
την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. Με τις ανωτέρω διατάξεις γίνεται παραπομπή
στο άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 «∆ημόσιο Λογιστικό», όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά
όρια, τα οποία αναπροσαρμόζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών. Με την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ετησίας δαπάνης:
α) μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., μπορεί να ανατεθεί απευθείας,
β) από το ποσό των 20.001 ευρώ μέχρι 60.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., μπορεί να
ανατεθεί με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό),
γ) άνω των 60.001 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. και μέχρι τις 200.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.
απαιτείται η διενέργεια του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού και για ποσά
δ) από 200.000 ευρώ και άνω ακολουθείται η διαδικασία του ανοικτού ή κλειστού
διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.∆. 60/2007 και την Οδηγία 2004/18/ΕΚ.
Εφόσον η αξία της παροχής υπηρεσίας υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., τότε η διενέργεια ανοικτού τακτικού διαγωνισμού αποτελεί τη
μόνη σύννομη διαδικασία.
Οι δημοπρασίες για την εκτέλεση εργασιών και μεταφορών, διενεργούνται μετά από
διακήρυξη, η οποία εκδίδεται από το ∆ήμαρχο ή τον Πρόεδρο του νομικού προσώπου, με
βάση όρους που καθορίζονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Μετά την ισχύ του Ν. 3852/2010, το ∆ημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη λήψη
απόφασης για την αναγκαιότητα εκτέλεσης μιας υπηρεσίας, καθώς και για την ανάθεση της
εκτέλεσής της σε ιδιώτες (λόγω αδυναμίας εκτέλεσής της με ίδια μέσα), προσδιορίζοντας
ταυτόχρονα και τη διαδικασία ανάθεσης (με διαγωνισμό ή χωρίς), ενώ η Οικονομική
Επιτροπή είναι το αρμόδιο όργανο για την υλοποίησή της με την εκτέλεση όλων των
πράξεων του διαγωνισμού, από την πρώτη, που είναι η σύνταξη των όρων της διακήρυξης,
μέχρι την τελευταία (κατακύρωση του αποτελέσματος).Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η
εκκίνηση της διαδικασίας του διαγωνισμού, με σύνταξη των όρων της διακήρυξης από την
Οικονομική Επιτροπή, πριν από τη σχετική απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου (αριθ. 68
και 95 πράξεις Ζ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου).
Μετά από αυτά παρακαλώ να αποφασίσουμε για την αναγκαιότητα εκτέλεσης της
υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης , για την αδυναμία
εκτέλεσής της από το ∆ήμο και την ανάγκη ανάθεση της εκτέλεσής της σε ιδιώτες και τέλος
να προσδιορίσουμε τη διαδικασία ανάθεσης.


Τα έγγραφα της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του ∆ήμου μας από τα οποία προκύπτει ότι
ο συνολικός αριθμός των μεταφερόμενων μαθητών περίπου ξεπερνάει τους χίλιους
τετρακόσιους (1.400) με συνέπεια η δαπάνη εκτέλεσης της υπηρεσίας μεταφοράς να
ξεπερνάει τις 200.000,00 €.



Το γεγονός ό,τι ο ∆ήμος στερείται μεταφορικών μέσων.



Τις τοποθετήσεις απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Αποφάσισε ομόφωνα
Την αναγκαιότητα εκτέλεσης της υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης προκειμένου όλοι οι μαθητές να έχουν πρόσβαση στο σχολείο.
Την αδυναμία εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με ίδια κατάλληλα μεταφορικά μέσα .
Την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε
ιδιώτες.
Τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της ανωτέρω
υπηρεσίας.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 283/2012
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

