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Αριθ. Απόφασης: 186/2012                                        
 
Θέµα: Εγκριση αποτελέσµατος δηµοπρασίας σύµφωνα µε το πρακτικό Νο 3 του έργου 
«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 24η Σεπτεµβρίου ηµέρα  
∆ευτέρα  του έτους 2012 και ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική 
συνεδρίαση µετά από την αριθ. πρωτ.14033/20-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, 
που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 
παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών,  
παρόντες ήταν: 
 
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πρόεδρος β) Σιώπης Κων/νος, µέλος γ) Μπουντούρη Παρασκευή, 
µέλος δ), Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Καρράς Ευστράτιος, µέλος, στ)Σουσλόγλου Νικόλαος, 
µέλος ζ)  Σάββα Αικατερίνη, µέλος η) Κατσαρός Ιωάννης, µέλος 
 
Απόντες: Αγοραστός Κων/νος.  

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο έκτ. θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη 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. 291/17.09.2012 απόφαση του ∆.Σ., εγκρίθηκε η διεξαγωγή του διαγωνισµού 
του παραπάνω έργου, µε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισµού και ορίστηκε 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 την 
21/09/2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.µ. 

Την 21η Σεπτεµβρίου 2012 διενεργήθηκε ο διαγωνισµός µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης 
όπου δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόµενος για να υποβάλει προσφορά και ως εκ τούτου ο 
διαγωνισµός κηρύχθηκε Άγονος, µε αποτέλεσµα να µην προκύπτει προσωρινός µειοδότης. 



Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, το από 21/9/12 πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισµού, την υπ’ αριθ. 291/2012 απόφαση του ∆.Σ.  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                  Οµόφωνα 
    Α). Εγκρίνει το αποτέλεσµα δηµοπρασίας σύµφωνα µε το πρακτικό Νο 3 του έργου 

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» αρ. µελ. 
88/2012  Κ.Α.Ε. Υ-0188-12, κηρύσσοντας άγονο τον εν λόγω διαγωνισµό, λόγω µη 
προσέλευσης ενδιαφεροµένων.   

 
    Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο τη εκτέλεση της παρούσης.  

              
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   186/2012 
 

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

Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
Ακριβές Απόσπασµα 
                                                 Αµπελόκηποι  10 – 10 - 2012                 
 
Ο Γραµµατέας                            Ο Αντιδήµαρχος   

                   
 
Ε. Κουκουλιώτης                        Γ. Καζαντζίδης     

 


