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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12  
Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

 

 

Πληροφ. :  κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος      Απόσπασµα 
   κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                         από το πρακτικό της  17 - 9 - 2012 
                      συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313689-690 
 

Αριθµός  Απόφασης : 291/2012 
 

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ Σ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ  
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» αρ. 
µελ. 88/2012  Κ.Α.Ε. Υ-0188-12. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 17ην του µήνα Σεπτεµβρίου του 
έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8η µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 15617/13 - 9-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το 
σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης Βασίλειος, 
Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Αποστολίδου Μαρία, 
Πατσιάς Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος, 
Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Λαδάς Παράσχος,  Τσιριγώτης 
Αρσένιος,  Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά 
κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά δεν  
παρέστησαν.  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆.Σ. κος Κουσενίδης Α. έθεσε 
υπ’ όψιν των µελών ότι µε την παρούσα µελέτη µε αριθ. 88/2012 και προϋπολογισµό  225.489,74 
€ µε το Φ.Π.Α. (13%) προβλέπεται η µίσθωση µεταφορικών µέσων  για τη µετακίνηση  των 
µαθητών στο Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο-Λύκειο Αµπελοκήπων, στα  1ο, 2ο, 4ο, 6ο  ∆ηµοτικά Σχολεία  
Μενεµένης και στο 6ο Νηπιαγωγείο Μενεµένης από διάφορες περιοχές του Νοµού Θεσσαλονίκης. 

Η χρηµατοδότηση της σύµβασης γίνεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της α’βάθµιας 
Αυτοδιοίκησης στον προϋπολογισµό του ∆ήµου από το ∆ήµο Αµπελοκήπων - Μενεµένης (Κ.Α. 
15.6162.04  του προϋπολογισµού έτους 2012). 

Με την υπ΄ αριθ. 1195/06.07.2012 απόφαση ∆ηµάρχου εγκρίθηκε η διαδικασία για σύναψη 
δηµόσιας σύµβασης µε ιδιοκτήτες µεταφορικών µέσων που θα προκύψει µετά από διενέργεια 
ανοικτού διαγωνισµού,  για τη µεταφορά των µαθητών. 

Με την υπ΄ αριθ. 237/09.07.2012 απόφαση ∆.Σ. εγκρίθηκε η αναµόρφωση του προϋπολογισµού 
και η δηµιουργία του νέου Κ.Α. για την υλοποίηση της µίσθωσης. 

Με την υπ΄ αριθ. 150/17.07.2012 απόφαση Ο.Ε.  ψηφίστηκε η ως άνω πίστωση και εγκρίθηκε η 
διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού για «Μίσθωση µεταφορικών µέσων για µετακίνηση  µαθητών» 
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µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή και ενδεικτικό προϋπολογισµό 225.489,74 €, καθώς 
επίσης εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση και συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης της 
ανωτέρω δηµοπρασίας. 

Στον διαγωνισµό που διεξήχθη την Τρίτη 07 Αυγούστου 2012  έγινε η ανάθεση των διαδροµών ∆-
1, ∆-2, ∆-3, και ∆-4 ως εξής: 
 ∆-1 στην εταιρία «HALKIDIS TOURS» µε ποσοστό έκπτωσης 51%  

∆-2 στην εταιρία «ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΗΣ TRAVEL» µε ποσοστό έκπτωσης 23%  

∆-3 στην εταιρία «ZORPIDIS TRAVEL SERVISES» µε ποσοστό έκπτωσης 21%  

∆-4 (µετά από κλήρωση λόγω ταύτισης) στην «ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ TRAVEL» µε ποσοστό έκπτωσης 

21%  

ενώ για τις υπόλοιπες διαδροµές ∆-5, ∆-6, ∆-7, και ∆-8 δεν κατατέθηκε καµία προσφορά.  
Με την υπ΄ αριθ. 165/10.08.2012 απόφαση Ο.Ε. κατακυρώθηκαν οι ανωτέρω διαδροµές στις 
ανωτέρω εταιρείες και ορίστηκε νέα ηµεροµηνία δηµοπρασίας των υπολοίπων διαδροµών ∆-5, ∆-
6, ∆-7, και ∆-8, η Τετάρτη 22.08.2012 για τις οποίες δεν υπήρξε ενδιαφέρον.  
 
Κατά τον επαναληπτικό διαγωνισµό που διενεργήθηκε στις 22.08.2012 δεν προσήλθε κανένας 
µειοδότης, µε συνέπια για δεύτερη φορά ο διαγωνισµός απέβη  άγονος για τις διαδροµές αυτές. 
 
Με την υπ΄ αριθ. 167/2012 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε το πρακτικό Νο 2 της δηµοπρασίας της 
22.08.2012. 
 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, στο άρθρο 25 του Π.∆. 60/2007 και στο άρθρο 31 της 
ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/18/ΕΚ, σύµφωνα µε τα οποία διεξήχθη ο διαγωνισµός κατά το άρθρο 7 
της διακήρυξης, προβλέπεται ότι: «Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να συνάπτουν τις δηµόσιες 
συµβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς να προηγείται 
δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1) Προκειµένου για δηµόσιες 
συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών: α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, 
δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή καµία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται 
κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι 
αρχικοί όροι της σύµβασης και µε την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από αίτηµά της». 
 
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει τη διεξαγωγή του 
παραπάνω διαγωνισµού µε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισµού, και να ορίσει ηµεροµηνία διαπραγµάτευσης για τις διαδροµές για τις οποίες δεν 
κατατέθηκε καµία προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ. 1α του Π.∆. 60/2007 και την Εγκύκλιο 
29/2007 του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 
 
Η διαπραγµάτευση θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, µε προφορικές προσφορές 
ποσοστού έκπτωσης. Μετά την καταγραφή από την Επιτροπή των αρχικών ποσοστών έκπτωσης, 
δίνεται η δυνατότητα στον ίδιο ή σε άλλο διαγωνιζόµενο να δώσει αντιπροσφορά, έως ότου 
επιτευχθεί η ευνοϊκότερη (χαµηλότερη) προσφορά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ’ αριθ. 167/2012 απόφαση της Ο.Ε. το 
άρθρο 25 του Π.∆. 60/2007 και στο άρθρο 31 της ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/18/ΕΚ  
 
                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                Οµόφωνα    
 
Α). Εγκρίνει τη διεξαγωγή του παραπάνω διαγωνισµού µε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης 
χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού για τις υπόλοιπες διαδροµές ∆-5, ∆-6, ∆-7, και ∆-8 
που αφορούν «Μίσθωση µεταφορικών µέσων για µετακίνηση  µαθητών, για τις οποίες δεν υπήρξε 
ενδιαφέρον και για τις οποίες δεν κατατέθηκε καµία προσφορά, και ορίζει ηµεροµηνία 
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διαπραγµάτευσης την Τετάρτη 21-9-2012, σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ. 1α του Π.∆. 60/2007 και 
την Εγκύκλιο 29/2007 του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 
 
Η διαπραγµάτευση θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, µε προφορικές προσφορές 
ποσοστού έκπτωσης. Μετά την καταγραφή από την Επιτροπή των αρχικών ποσοστών έκπτωσης, 
δίνεται η δυνατότητα στον ίδιο ή σε άλλο διαγωνιζόµενο να δώσει αντιπροσφορά, έως ότου 
επιτευχθεί η ευνοϊκότερη (χαµηλότερη) προσφορά. 
 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 291/2012 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 

Ο πρόεδρος                                                   Τα Μέλη 
 
 
Ακτσελής Γεώργιος                             Ακριβές  Απόσπασµα  
                                                    
                                                                     Αµπελόκηποι 19 - 9 -2012                                           
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                      Ο Πρόεδρος   
 
     
 Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 
                                                                       


