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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 173/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 12ης/ 22-8-2012

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 5ο: Έγκριση  προσφυγής  στη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης,  για 
την  υπηρεσία  με  τίτλο:  «Δαπάνες  μετακίνησης  μαθητών 
Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης» Δήμου Αγιάς, 
για το σχολικό έτος 2012-2013, για την εκτέλεση των δρομολογίων 
με μεταφορικό μέσο το ταξί.

Στην Αγιά σήμερα 22/8/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 μμ. στην αίθουσα 
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 11873/17-8-2012 έγγραφη 
πρόσκληση  του  Προέδρου  κου  Σουλιώτη  Θεόδωρου,  που  δημοσιεύθηκε  στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και 
στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  έδρας  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  στους 
Δημοτικούς  Συμβούλους  και  σε  Προέδρους  –  Εκπροσώπους  των  Δημοτικών  και 
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος  (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης 3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βαλάρης Γεώργιος 5. Βόγιας Δημήτριος
6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 9. Καψάλης Βασίλειος
10. Μαρούδας Ρίζος 11. Μαυρογιάννης Αντώνιος
12. Μπάτσικας Βασίλειος 13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Ξαφάρας Χρήστος 15. Πατσάς Κυριάκος
16. Στάθης Νικόλαος 17. Συρακούλης Γεώργιος
18. Τσαγκάλης Αντώνιος 19. Τσιτσές Δημήτριος

Απόντες
20. Βατζιάς Αντίγονος 21. Καλαγιάς Γρηγόριος
22. Κουτσαντάς Βασίλειος 23. Μπελιάς Αντώνιος
24. Σιμούλης Θωμάς 25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
26. Σμυρλής Βασίλειος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

Επίσης  από το  σύνολο των  είκοσι  δύο (22) Πρόεδρων και  Εκπροσώπων των 
Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων  που  κλήθηκαν  νόμιμα,  παρόντες  ήταν  οι: 
Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ.  Γκουντάρας 
Αντώνης,  καθώς  επίσης  και  οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  Γώγος  Γρηγόριος  και 
Παπακώστας Δημήτριος.

Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
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Μετά από τα  παραπάνω ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου,  κήρυξε  την 
έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα 
για τρέχοντα θέματα και απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Αντώνη Γκουντάρα, 
που εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού 
Συμβουλίου  την  εισήγηση  του  Τμήματος  Κοινωνικής  Προστασίας,  Παιδείας  και 
Πολισμού, που έχει ως εξής:

Θέμα 5ο: Έγκριση  προσφυγής  στη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης,  για 
την  υπηρεσία  με  τίτλο:  «Δαπάνες  μετακίνησης  μαθητών 
Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης» Δήμου Αγιάς, 
για το σχολικό έτος 2012-2013, για την εκτέλεση των δρομολογίων 
με μεταφορικό μέσο το ταξί.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο  του ΥΠΕΣΔΔΑ 27/07 με  αρ.  πρωτ.  19349/03.04.2007, 
μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 
(ΦΕΚ  114  Α')  η  περίπτωση  σύναψης  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  με 
διαπραγμάτευση  χωρίς  δημοσίευση  σχετικής  προκήρυξης  ρυθμίζεται  με  ανάλογη 
εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 25 του Π.Δ/τος 60/2007 (ΦΕΚ 
64 Α'), και η αντίστοιχη αρμοδιότητα ανήκει  στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. 
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ΠΔ 60/2007 ορίζονται τα εξής: «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».

Στην  προκειμένη  περίπτωση,  σχετικά  με  την  υπηρεσία  «Δαπάνες  μετακίνησης 
μαθητών  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης»  του  δήμου  μας,  σας 
γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με την 129/2012 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, έγινε η έγκριση της μελέτης 

Δαπάνες  μετακίνησης  μαθητών  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης»  Δήμου Αγιάς για το σχολικό έτος 2012 – 2013 και ο καθορισμός 
του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας

2. Με την  69/2012  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου,  έγινε  ο 
καθορισμός των όρων για την ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας.

3. Η  δημοπρασία  μετά  τις  απαραίτητες  δημοσιεύσεις  και  τη  διαδικασία  του 
ανοικτού διαγωνισμού που ακολουθήθηκε πραγματοποιήθηκε στις 7/08/2012. 
Στη δημοπρασία έλαβε μέρος ένας ενδιαφερόμενος, το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 
ΛΑΡΙΣΑΣ  ΑΕ,  το  οποίο  υπέβαλε  προσφορά  μέρος  των  δρομολόγιων  που 
αφορούσαν μέσο μεταφοράς το λεωφορείο στο οποίο κατακυρώθηκε και ως 
μειοδότης.  Συνέπεια  των  ανωτέρω  η  Οικονομική  Επιτροπή  αποφάσισε  να 
προσφύγουμε, για τις περιπτώσεις των δρομολογίων δηλαδή για τα δρομολόγια 
με μέσο μεταφοράς ταξί τα  1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51 και 52 για την εκτέλεση των οποίων 
δεν  έχουν  υποβληθεί  προσφορές,  στην  διαδικασία  της  ανάθεσης  κατόπιν 
διαπραγμάτευσης, χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση σχετικής διακήρυξης, χωρίς 

ΑΔΑ: Β4ΓΑΩ6Ι-ΥΘ1



Σελίδα 3 από 4
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

τροποποίηση ουσιωδώς των αρχικών όρων της με αρ. πρωτ. 9130/02-06-2012 
διακήρυξης  διαγωνισμού  για  την  υπηρεσία  «ΔΑΠΑΝΕΣ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Δήμου Αγιάς για το σχολικό έτος 2012-2013. 

Έχοντας υπόψη:
˗ την υπ’ αριθμ.129/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
˗ την υπ’ αριθμ.69/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς.
˗ την  με  αριθμό  3/2012 μελέτη  «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»  Δήμου 
Αγιάς για το σχολικό έτος 2012-2013. 

˗ τον άγονο διαγωνισμό που έγινε νόμιμα στις 7/08/2012 για τα δρομολόγια που 
δεν έχουν υποβληθεί προσφορές, 

˗ την υπ’ αριθμ.100/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
˗ το άρθρο 25 του ΠΔ 60/2007

εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την προσφυγή  στην διαδικασία της 
ανάθεσης  κατόπιν  διαπραγμάτευσης,  χωρίς  να  προηγηθεί  δημοσίευση  σχετικής 
διακήρυξης,  χωρίς  τροποποίηση  ουσιωδώς  των  αρχικών  όρων  της  με  αρ.  πρωτ. 
9130/02-06-2012  διακήρυξης  διαγωνισμού  για  την  υπηρεσία  «ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Δήμου Αγιάς για το σχολικό έτος 2012-2013 για τα δρομολόγια με 
μέσο μεταφοράς ταξί τα οποία είναι τα 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51 και 52 της σχετικής μελέτης.

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων.
Ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  ελάσσονος  μειοψηφίας  «Λαϊκή 

Συσπείρωση Αγιάς» κ. Μαρούδας Ρίζος που δήλωσε ότι καταψηφίζει την εισήγηση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

˗ την εισήγηση της Δημάρχου,
˗ την  με  αριθμό  3/2012  μελέτη  «ΔΑΠΑΝΕΣ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Δήμου Αγιάς 
για το σχολικό έτος 2012-2013,

˗ την  υπ’  αριθμ.129/2012  απόφασή  του  με  θέμα:  Έγκριση  της  μελέτης  της 
υπηρεσίας  «Δαπάνες  μετακίνησης  μαθητών  Πρωτοβάθμιας  και  
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και διενέργειας ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού  
διαγωνισμού» - ΑΔΑ: Β4ΛΧΩ6Ι-Θ6Χ,

˗ την  με  αριθμό  3/2012  μελέτη  «ΔΑΠΑΝΕΣ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Δήμου Αγιάς 
για το σχολικό έτος 2012-2013,

˗ την  υπ’  αριθμ.69/2012  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  θέμα: 
Καθορισμός  όρων  διακήρυξης  για  τη  διενέργεια  ανοικτού  δημόσιου  
μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Δαπάνες μετακίνησης μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» - ΑΔΑ: Β4ΓΩΩ6Ι-ΓΑΟ,

˗ την με αριθμ. πρωτ.  9130/20-6-2012 διακήρυξη ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού 
διαγωνισμού  επιλογής αναδόχων  για  την  υπηρεσία:  «ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»  ΔΗΜΟΥ  ΑΓΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 - ΑΔΑ: Β4ΛΧΩ6Ι-596,
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˗ την υπ’ αριθμ.100/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση 
πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για  
την  υπηρεσία:  «Δαπάνες  μετακίνησης  μαθητών  Πρωτοβάθμιας  και  
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» Δήμου Αγιάς για το σχολικό έτος 2012-2013»  -  
ΑΔΑ: Β4ΓΚΩ6Ι-ΔΛΜ

˗ τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ/τος 60/2007 και
˗ την αρνητική ψήφο του κου Ρίζου Μαρούδα

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Εγκρίνει την προσφυγή  στην διαδικασία της ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης, 
χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση σχετικής διακήρυξης, χωρίς τροποποίηση ουσιωδώς 
των  αρχικών  όρων  της  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  9130/02-06-2012  διακήρυξης 
διαγωνισμού  για  την  υπηρεσία  «ΔΑΠΑΝΕΣ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»  Δήμου  Αγιάς 
(ΑΔΑ: Β4ΛΧΩ6Ι-596), για το σχολικό έτος 2012-2013 για τα δρομολόγια με μέσο 
μεταφοράς ταξί τα οποία είναι τα 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51 και 52 της σχετικής μελέτης.

Β. Εξουσιοδοτεί το  Δήμαρχο  Αγιάς  κ.  Αντώνη  Γκουντάρα  για  τις  περαιτέρω 
ενέργειες.

Μειοψήφισε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή 
Συσπείρωση» κ. Ρίζος Μαρούδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 173/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος
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