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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                                                                                                    
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

Π Ρ Α Ξ Η   µε αριθ. 418 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 32 από 22-12-2011 συνεδρίασης αυτού, που έγινε 
µε  την αριθ. 31/43858/16-12-2011  πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 
Πέτρου Μπουρδούκου. 

ΓΙΑ 
«Επιλογή αναδόχων µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης                                                         

για την δωρεάν µεταφορά µαθητών στα δύο σχολεία του ∆ήµου                                       
(ΣΜΕΑ & ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης) για το σχολικό έτος 2011-2012» 

 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

          ΠΕΤΡΟΣ  ΜΠΟΥΡ∆ΟΥΚΟΣ                                        ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  ΚΥΡΙΑΖΗΣ  

Μ Ε Λ Η 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, 
Α. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Λ. Καραγιαννίδης, Α. Τσαούσης,                    

Γ. Ιωαννίδης, Π. Αβακουµίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή,  Π. Κωστάκης,                        
Σπ. Αµανατίδης, Χ. Αναµουρλόγλου, ∆. Κωστιδάκης,  Α. ∆ηµητσάνου, Φ. Αθυµαρίτου, 

Λ. Βουδούρης, Π. Μανούρης, Π. Βλασσάς, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου,                          
Ν. Μπράτιµος, Ι. Λαζαρίδης, Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος, 

Ν. Κουκουλάρης, ∆. Κουκουλάρης, Γ. Τσοµπανίδου, Α. Χατζησαββίδης  
 

∆εν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, 
όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.                      
Γ. Αναστασιάδου, Γ. Παπαδόπουλος, Ν. ∆ακουτρός, ∆. Σακαλόγλου, ∆. Θωµαΐδου. 
 
Στο σηµείο αυτό o Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Πέτρος Μπουρδούκος, επειδή 
απουσιάζει η Γραµµατέας του Σώµατος κ. Γεωργία Αναστασιάδου, αναθέτει τα 
καθήκοντα του Γραµµατέα ∆ηµοτικού Συµβουλίου στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο                       
κ. ∆ηµήτρη Κυριαζή.  
 
Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 "περί 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα", κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης, παρόντος του 
∆ηµάρχου κ. Ηρ. Γκότση, από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Π. 
Μπουρδούκο, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν. 3852/10. 
 
Κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού δεν είχε προσέλθει η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ.                    
Γ. Τσοµπανίδου, και αποχώρησαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ν. Μπράτιµος,                      
Π. Τσουκαλάς, Ν. Κουκουλάρης και ∆. Κουκουλάρης.   
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Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε την αρ. πρ.43752/15-12-2011 
εισήγηση,  η οποία έχει ως εξής: 
 

«Σχετικά  µε  το  παραπάνω  θέµα  σας  γνωρίζουµε  τα  εξής: 

1) Στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου Ν. Ιωνίας οικονοµικού έτους 2011 και στον κωδικό 
15.6413.0001 µε τίτλο: Μεταφορά Μαθητών βρίσκεται γραµµένη πίστωση για την 
αντιµετώπιση ενός µέρους της δαπάνης αυτής.  

Για το σκοπό αυτό η Τεχνική Υπηρεσία  του ∆ήµου, µε την 80α/2011 Μελέτη, µας γνώρισε 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισµό καθώς επίσης & το σχέδιο 
διακήρυξης για την διεξαγωγή διαγωνισµού. 

2) Η οικονοµική Επιτροπή µε την 429/2011 Πράξη της  καθόρισε τους όρους της διακήρυξης 
του µειοδοτικού διαγωνισµού  ο οποίος θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 28/80  
και του Νόµου 3463/2006  

3) Στην συνέχεια εκδόθηκε η υπ. αριθ. 37525/2011 περιληπτική διακήρυξη του 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών, για την διενέργεια του  διαγωνισµού στις 
30/11/2011, και δηµοσιεύθηκε όπως προβλέπεται στις εφηµερίδες: α) Γενική  
∆ηµοπρασιών, β) Χτύπος γ) Συνείδηση δ) Ηχώ ∆ηµοπρασιών και Εφηµερίδα Κυβέρνησης 
και ταυτόχρονα αναρτήθηκε στο site του ∆ήµου και στην «∆ιαύγεια». 

4) Όπως προκύπτει από το απο 30/11/2011 πρακτικό της αρµόδιας επιτροπής του 
διαγωνισµού συγκροτήθηκε µε την αριθµό 47/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
κατά την διάρκεια του διαγωνισµού κατατέθηκαν οκτώ(8) προσφορές από: 

i. Νέστωρ Τριανταφύλλου & Σια ΟΕ -Πλατεία Αγ. Ιωάννου Ρέντη- Τηλ :210-4817985 
Φαξ: 210-4810523 

ii. Κ. Καστάνης & Σια Οε –Πλ. Φρειδερίκης 3 - Μέγαρα-Τηλ :22960-22200- 
Φαξ:22960- 24377 

iii. Όλυµπος Εξπρές – Πλ. Γεµιστού 59 – Αχαρναί -Τηλ.210-2446221- fax 210-
2409909 

iv. Ιάκωβος & Ιωάννης Μπουχώρης ΟΕ –Απόλλωνος 1 Αθήνα -Τηλ :210-5231000- 
Φαξ: 210-3810705 

v. Γεράσιµος Παπαχριστόπουλος - Στουρνάρη 14 - Αθήνα –Τηλ 210-3835630- Φαξ. 
210-3834257 

vi. Κοτσίρης Π. Ιωάννης- Καλλινίκου 1- Αθήνα – Τηλ. 210-2016182 Φαξ. 210-
2024209 

vii. Σαρρής Παρασκευάς  Επε- Αχαρνών 70  - Κηφισσιά-Τηλ.210-8015833- Φαξ. 
210-8012379 

viii. Θύαµις Τουρς ΑΕ – Ιπποκράτους 199-Αθήνα Τηλ 210-6444002 - Φαξ.210-
6445627 

Οι προσφορές  έγιναν αποδεκτές  από την αρµόδια επιτροπή σύµφωνα µε το από 
30/11/2011 πρακτικό διότι καλύπτουν  τους όρους της 324/2011 πράξης και της  
80α/2011 µελέτης και τα δικαιολογητικά  συµµετοχής στον διαγωνισµό που  κατέθεσαν  
ήταν  πλήρη. 

5) Μετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών από την αρµόδια Επιτροπή (6/12/2011 
πρακτικό) η επιτροπή αξιολόγησης πρότεινε  και η Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε µε 
την µε αριθ. 429/2011 Πράξη της τα ακόλουθα: 

α)  Κηρύσσει  ανάδοχο ,κατόπιν κλήρωσης ,σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 
παρ.1 του Π∆ 28/80, την  Όλυµπος Εξπρές – Πλ. Γεµιστού 59,  

� για το δροµολόγιο  2  µε έκπτωση     6%. 

β)   Κηρύσσει  ανάδοχο την  Όλυµπος Εξπρές – Πλ. Γεµιστού 59,  

� για το δροµολόγιο   4   µε έκπτωση    3  % 

� για το δροµολόγιο   5   µε έκπτωση    4  % 

� για το δροµολόγιο   9   µε έκπτωση    7  % 

� για το δροµολόγιο   10  µε έκπτωση   4  % 
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γ)  Κηρύσσει ανάδοχο την  Κ. Καστάνης & Σια Οε –Πλ. Φρειδερίκης 3 – Μέγαρα  

� για το δροµολόγιο   3  µε έκπτωση   26  % 

 

δ)  Κηρύσσει  ανάδοχο την  Σαρρής Παρασκευάς  Επε- Αχαρνών 70  - Κηφισσιά   

� για το δροµολόγιο    8  µε έκπτωση   7,5  % 

 

ε)  Κηρύσσει ανάδοχο την  Θύαµις Τουρς ΑΕ – Ιπποκράτους 199-Αθήνα   

� για το δροµολόγιο  1  µε έκπτωση   16 % 

6) Επειδή  δεν κατατέθηκαν προσφορές για τα δροµολόγια 6 & 7  που οι µεταφορές των 
µαθητών προς τα σχολεία πρέπει να γίνουν µε Ταξί σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. δ της 
324/2011 η Οικονοµική Επιτροπή παραπέµπει την επιλογή αναδόχων για τα 
προαναφερόµενα δροµολόγια µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης στην επόµενη 
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα πάντα µε τους όρους και τις ενδεικτικές 
τιµές του κάθε δροµολογίου που αναφέρονται στην 80α/2011 µελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας 
και την 324/2011 ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού. 

Σύµφωνα µε την 80α/2011 µελέτη ανάδοχοι  θα  αναδειχτούν  αυτοί  που θα  προσφέρουν 
το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στα εκατό (%) για κάθε 
δροµολόγιο µεταφοράς µαθητών  ξεχωριστά. Η ενδεικτική ηµερήσια τιµή για τα 
δροµολόγια 6&7 είναι 40 ευρώ. Επί αυτού του ποσού των 40 ευρώ πρέπει να δοθεί 
έκπτωση από τους υποψήφιους αναδόχους. 

Ταυτόχρονα οι υποψήφιοι πρέπει να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Αδεια 
κυκλοφορίας του ταξί, την άδεια οδήγησης οδηγού, το πιστοποιητικό ΚΤΕΟ  και το 
συµβόλαιο η βεβαίωση ασφάλισης του οχήµατος ).  

Μετά την επιλογή τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οι ανάδοχοι  ταυτόχρονα µε την 
υπογραφή του Συµφωνητικού θα προσκοµίσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε 
ποσοστό 5% µε διάρκεια ισχύος δώδεκα µηνών   

Το ποσοστό 5% θα υπολογιστεί µε βάση την προσφερόµενη συνολική τιµή µε το Φπα του 
κάθε αναδόχου για το κάθε δροµολόγιο.  

 

Κατόπιν  όλων  αυτών  το  ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει: 

Να προβεί στην διαπραγµάτευση µε τους υποψήφιους αναδόχους για τα δροµολόγια  6 
και 7 η οποία θα γίνει  σύµφωνα µε τους όρους και τις ενδεικτικές τιµές για το κάθε 
δροµολόγιο, όπως έχουν καθορισθεί από την µε αριθ. 80α/2011 µελέτη της Τεχνικής 
Υπηρεσίας». 
 
 
Ακολούθως ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον προϊστάµενο του τµήµατος Προµηθειών κ. 
Αντώνη Στάθη, ο οποίος, στη συνέχεια των παραπάνω, αναφέρει τα ακόλουθα: 

i. Εκδόθηκε η υπ. αρ. 43866/16-12-2011 πρόσκληση σε διαπραγµάτευση του 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών, µε την οποία εκκληθήκαν οι 
ενδιαφερόµενοι ιδιοκτήτες ταξί να καταθέσουν εγγράφως την προσφορά τους, 
στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την Πέµπτη 22-12-2011, και 
δηµοσιεύθηκε, όπως προβλέπεται από τη κείµενη νοµοθεσία, σε µία τοπική 
εφηµερίδα (Χτύπος) και ταυτόχρονα αναρτήθηκε στο site του ∆ήµου και στην 
«∆ιαύγεια». 

ii. Η ενδεικτική τιµή για τα κάθε δροµολόγιο, σύµφωνα µε την 80α/2011 µελέτη ,έχει 
υπολογιστεί στο ποσό των 40,00€ συν Φ.Π.Α. ηµερησίως. 

iii. Κατατέθηκαν πέντε (5) προσφορές. 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί η αποσφράγιση των πέντε (5) προσφορών, που κατατέθηκαν: 

i. Ο κ. Γεώργιος Ντεντές, για το 7ο δροµολόγιο προσφέρει το ποσό των 68,00 € συν 
Φ.Π.Α. 
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ii. Οι κ.κ. Κυριάκος Φιλιππίδης και Αποστόλης Βενετίδης, για τα 6ο και 7ο 
δροµολόγια έκπτωση 0%, δηλαδή 40,00 € συν Φ.Π.Α. ηµερησίως. 

iii. Οι κ.κ Κυπραίος Αναστάσιος και Vladi Lazan, για το 7ο δροµολόγιο έκπτωση 5%, 
δηλαδή 38,00 € συν Φ.Π.Α. ηµερησίως. 

iv. Ο κ. Ευάγγελος Νάστας, για το 6ο δροµολόγιο το ποσό των 75,00 € συν Φ.Π.Α.  

v. Ο κ. Γεώργιος Αντωνίου, για το 7ο δροµολόγιο έκπτωση 2%, δηλαδή προσφέρει 
το ποσό των 39,20 € συν Φ.Π.Α. ηµερησίως. 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι: 

� Για το 6ο δροµολόγιο µειοδότησαν οι συνιδιοκτήτες κ.κ. Κυριάκος Φιλιππίδης 
και Αποστόλης Βενετίδης, οι οποίοι προσέφεραν έκπτωση 0%, δηλαδή 40,00 € 
συν Φ.Π.Α. ηµερησίως. 

� Για το 7ο δροµολόγιο µειοδότησαν οι συνιδιοκτήτες κ.κ Κυπραίος Αναστάσιος 
και Vladi Lazan, οι οποίοι προσέφεραν έκπτωση 5%, δηλαδή 38,00 € συν 
Φ.Π.Α. ηµερησίως. 

 
Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται διάφορες απόψεις όπως αυτές 
διατυπώνονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.  
 

Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές,  

2. Αφού έλαβε υπόψη:  

� την υπ’ αριθµ.  43752/15-12-2011 εισήγηση,  

� τον προϋπολογισµό του έτους 2011 του ∆ήµου Νέας Ιωνίας, 

� την υπ΄ αριθµ. 429/2011 πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής, 

� την υπ΄ αριθµ. 37525/2011 περιληπτική διακήρυξη του Αντιδηµάρχου 
Οικονοµικών, 

� το πρακτικό της αρµόδιας επιτροπής της από 30/11/2011, 
� την υπ΄ αριθµ. 47/2011 πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

� την πράξη 324/2011 και την 80α/2011 µελέτη, καθορισµού των προδιαγραφών, 

� την υπ΄ αριθµ. 43866/16-12-2011 πρόσκληση σε διαπραγµάτευση του 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών, 

� τις προσφορές των ενδιαφεροµένων,  

� τις διατάξεις του  Π∆ 28/80 του Ν. 3463/2006, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(επί παρόντων –31- ∆ηµοτικών Συµβούλων κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού, 
λόγω της µη προσέλευσης της ∆ηµοτικής Συµβούλου κ. Γ. Τσοµπανίδου                             
και της αποχώρησης  των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Ν. Μπράτιµου,                            

Π. Τσουκαλά, Ν. Κουκουλάρη και ∆. Κουκουλάρη                                                                          
και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας) 

 
 

Την κήρυξη ως αναδόχων για την δωρεάν µεταφορά µαθητών µε ταξί, στα δύο σχολεία 
του ∆ήµου (ΣΜΕΑ & ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης) για το σχολικό έτος 2012 (από 
1/1/2012 µέχρι το τέλος του σχολικού έτους), τους εξής: 
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1. Για το 6ο δροµολόγιο τους συνιδιοκτήτες κ.κ. Κυριάκο Φιλιππίδη και 
Αποστόλη Βενετίδη, οι οποίοι προσέφεραν έκπτωση 0%, δηλαδή 40,00 € συν 
Φ.Π.Α. ηµερησίως. 

2. Για το 7ο δροµολόγιο τους συνιδιοκτήτες κ.κ Κυπραίο Αναστάσιο και Vladi 
Lazan, οι οποίοι προσέφεραν έκπτωση 5%, δηλαδή 38,00 € συν Φ.Π.Α. 
ηµερησίως. 

 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ηµέρα. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

Π. Μπουρδούκος 
 
 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ. 
∆. Κυριαζής 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή,                 
Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, Α. Καρβουνιάρης, 

Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Λ. Καραγιαννίδης,                          
Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης, Π. Αβακουµίδης,                 
Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή, Π. Κωστάκης,                              

Σπ. Αµανατίδης, Χ. Αναµουρλόγλου, ∆. Κωστιδάκης,                          
Α. ∆ηµητσάνου,  Φ. Αθυµαρίτου, Λ. Βουδούρης,                          

Π. Μανούρης, Π. Βλασσάς, Μ. Καναβός,                                   
Ρ. Ουσταµπασίδου, Ι. Λαζαρίδης, Θ. Χαµαλίδης,                     
Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος, Α. Χατζησαββίδης    

 
 

 Ακριβές Αντίγραφο                                                                                    
από τα πρακτικά 

 

Νέα Ιωνία αυθηµερόν 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

Πέτρος Μπουρδούκος  
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