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Αριθμ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 42162/29-08-2012
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 17ης Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ.  Απόφασης 241/2012                                                          ΘΕΜΑ
Λήψη απόφασης για διαπραγμάτευση που αφορά την
υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών του Μουσικού Σχολείου
του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 –2013»

Σήμερα στις 28 Αυγούστου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την
υπ’ αριθμ. 41663/24-08-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε
όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  24-07-2012

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ,
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΠΑΤΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Δ.Σ.,
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Σ.,  ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Δ.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Σ.
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

*******************

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο
Συμβούλιο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για
διαπραγμάτευση που αφορά την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών του Μουσικού Σχολείου του
Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 –2013».

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 41626/24-08-2012 έγγραφο της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Λαμβάνοντας υπόψη:
α) Την υπ’ αριθμ. 147/07-06-2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση
πίστωσης  για την υπηρεσία «Μεταφορά μαθητών  του Μουσικού Σχολείου του Δήμου Ιλίου
για το σχολικό έτος 2012 – 2013»
β)  Την υπ’ αριθμ. 178/07-06-2012 Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής που αφορά την  έγκριση
Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης  για την υπηρεσία «Μεταφορά μαθητών του
Μουσικού Σχολείου του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013»,
γ) Την υπ. αριθμ. 261/9-08-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Έγκριση
Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μεταφορά μαθητών
του Μουσικού Σχολείου του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013»
δ) Το άρθρο 2 παρ. 13. I. α του νόμου 2286/95 (ΦΕΚ Α' 19): «Προμήθειες του δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται, η εκτέλεση προμήθειας με
διαδικασία διαπραγμάτευσης, εφόσον κατά τη διενέργεια ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας:
υποβλήθηκαν προσφορές μη κανονικές και υπό τους όρους ότι α)  κλήθηκαν για διαπραγμάτευση
όσοι υπέβαλαν προσφορές και αξιολογήθηκαν κατά την προηγηθείσα διαδικασία και β)  δεν έχουν
μεταβληθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της διακήρυξης.
ε) Τα άρθρα 3 και 23 της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης», σύμφωνα με τα οποία δύναται  να διενεργηθεί η υπηρεσία με διαδικασία
μέσω διαπραγμάτευσης με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (το οποίο επιλέγει και τους
υποψήφιους προμηθευτές) και η οποία πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, στην περίπτωση που μετά
από πρόσκληση σε ανοικτό διαγωνισμό δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά
στ) την 52 εγκύκλιο με  αρ. πρωτ 52224/ 15-12-11 του Υπουργείου Εσωτερικών.
ζ) Τη σπουδαιότητα της υπηρεσίας  για το Δήμο, καθώς και την ανάγκη εκτέλεσής της για κάλυψη
των αντίστοιχων σημαντικότατων αναγκών του Δήμου και των Υπηρεσιών του, παρακαλούμε
όπως αποφασίσετε σχετικά.».
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την προσφυγή για διαπραγμάτευση, λόγω του ότι αφενός στη προηγηθέντα

διαγωνιστική διαδικασία δε διατέθηκαν όλα τα δρομολόγια που αναφερόταν στη διακήρυξη και
αφετέρου η έναρξη της σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατά
το οποίο δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η κατακύρωση των αδιάθετων δρομολογίων.  Η
διαπραγμάτευση αυτή θα καλύπτει τα δρομολόγια  Νο 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23
και 24, που αφορούν το διαγωνισμό για τις «Μεταφορές μαθητών του Μουσικού Σχολείου του
Δήμου Ιλίου σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013», χωρίς δημοσίευση με
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ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 25 § 1 α & γ του Π.Δ. 60/07 και θα
προσκληθούν στη διαπραγμάτευση εκτός των άλλων, οι προσφέροντες του προηγηθέντος
διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 24 § 1 α & β του Π.Δ. 60/07

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


