
   
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 20/27-08-2012 
 

Αριθ.Αποφ.  225/2012 

ΘΕΜΑ:    Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας Μεταφορά µαθητών Α/θµιας 
και Β/θµιας εκπαίδευσης ∆ήµου Μονεµβασιάς για το σχολικό έτος 2012-2013 
από 10-09-2012 και έως τη σύναψη νέων συµβάσεων.  
 

       Στους Μολάους, σήµερα, την  27-08-2012  ηµέρα ∆ευτέρα   και ώρα 12:00 µ. στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  23023/23-08-2012 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα 

µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  µέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)                 Κανείς                      

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)             

3. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος 

4. Μαυροµιχάλης Κων/νος   

 

5. Λύρας Χαράλαµπος             

6. Μαρούσης Χαράλαµπος                          

7.  Χαραµής Αντώνης     

 

 
           Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. Κοντραφούρη 
Γεώργιο. 

    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
ανέφερε  τα εξής: 

   Με την αριθ. 224/2012 ΑΟΕ κατακυρώσαµε τα πρακτικά διαγωνισµού  σχετικά 
µε την παροχή της υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2012-2013», όπου ο διαγωνισµός επέτυχε αποτέλεσµα για το µεγαλύτερο 
µέρος των δροµολογίων , ενώ για τα δροµολόγια τα οποία δεν υπήρξε ανάδοχος 
αποφασίστηκε η παραποµπή του θέµατος  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την εξέταση 
της δυνατότητας ανάδειξης αναδόχου µέσω διαπραγµάτευσης καθότι συντρέχουν οι 
λόγοι προσφυγής σε αυτή τη διαδικασία όπως ορίζονται από τις διατάξεις  του άρθρ. 
25 παρ. 1α του π.δ 60/2007 (ΦΕΚ: 64/Α). 
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      Κατόπιν αυτού, αυτό  που απαιτείται να γίνει στην συνέχεια είναι η εξεύρεση 
αναδόχων για τα δροµολόγια που δεν καλύφθηκαν από το διαγωνισµό και η 
διενέργεια προσυµβατικού ελέγχου σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 
2 του άρθρου 278 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), από κλιµάκιο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 
      Επειδή η διαδικασία του προσυµβατικού ελέγχου προβλέπεται να µην έχει 
ολοκληρωθεί ως την έναρξη του νέου σχολικού έτους που έχει ανακοινωθεί για τις 
11-9-2012 καθιστά το ζήτηµα εξαιρετικά επείγον και πρέπει να εξετάσουµε τη 
δυνατότητα που παρέχει στην Οικονοµική Επιτροπή η διάταξη του άρθρ. 72 παρ. 1δ 
Ν.3852/2010 για απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος της συγκεκριµένης 
υπηρεσίας από την έναρξη του σχολικού έτους και ως την κατάρτιση των νέων 
συµβάσεων που θα καταρτιστούν µετά την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου 
της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
     Με βάση την αριθ. 78/2012 Μελέτη που έχει εκπονηθεί για την υπηρεσία της 
µεταφοράς των µαθητών στο νέο σχολικό έτος, καταρτίστηκε πίνακας αναγκαίων 
δροµολογίων από την έναρξη του σχολικού έτους και ως τον εκτιµώµενο χρόνο 
κατάρτισης των νέων συµβάσεων (εξήντα [60] δροµολόγια), ο οποίος αναδεικνύει το 
κόστος µεταφοράς σε 225.173,97 ευρώ µε Φ.Π.Α 13%.  
 
      Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας, 
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013» 
προϋπολογισµού ως 225.173,97 ευρώ µε Φ.Π.Α 13%, για εκτέλεση ως εξήντα (60) 
δροµολόγια και  αφορά το διάστηµα από την έναρξη του σχολικού έτους (11-9-2012) 
και ως τον εκτιµώµενο χρόνο κατάρτισης των νέων συµβάσεων, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα από τις διατάξεις του άρθρ. 72 παρ. 1δ Ν.3852/2010, καθότι το ζήτηµα 
µπορεί να κριθεί ως κατεπείγον για τους λόγους που προανέφερα. 
 
        Η απευθείας ανάθεση θα γίνει βάσει των προσφορών που δόθηκαν  από τους 
αναδόχους του διαγωνισµού, όπως ορίστηκαν στην Αριθ. 224/2012 ΑΟΕ  , για την 
εκτέλεση των αναγκαίων δροµολογίων από την έναρξη του σχολικού έτους και ως 
τον εκτιµώµενο χρόνο κατάρτισης των νέων συµβάσεων (εξήντα [60] δροµολόγια) µε 
διόρθωση σφάλµατος του κόστους δροµολογίου υπό α/α 68 & 69 της Μελέτης. 
      Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου  έλαβε υπόψη 
τη αριθ. 78/2012 µελέτη της υπηρεσίας, τις ανωτέρω διατάξεις και µετά από 
διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      οµόφωνα: 

 

• Αναθέτει απ΄ευθείας την παροχή υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013» από 11-9-2012 και 
έως τη σύναψη νέων συµβάσεων, όπως ακολούθως αναφέρεται:  

         

α/α Ανάδοχος                  
α/α 

δροµολογίων 
Μελέτης 

Μέγιστος 
αριθµός 

δροµολογίων 

Ανώτερο 
όριο 

δαπάνης 

1 
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  - Υπηρεσίες ΤΑΞΙ – Νεάπολη 

Λακωνίας 23053  
Α.Φ.Μ:031128970 

74-75 60     5.376,00 

2 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  - Υπηρεσίες ΤΑΞΙ Φοινίκι Λακωνίας 

23052  
Α.Φ.Μ:051008962 

78-79-80-81-
82-62-63-68-

69 
60 4.300,86 

3 ΜΑΚΡΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ  - Υπηρεσίες ΤΑΞΙ Μονεµβασία Λακωνίας 76-77-95-96- 60 7.269,60 
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• Για τα δέκα (10) δροµολόγια της µελέτης για τα οποία δεν εκδηλώθηκε 
ενδιαφέρον, για την απευθείας ανάθεση δύναται να διερευνηθεί η δυνατότητα 
επιδότησης των µαθητών µε την καταβολή µηνιαίου επιδόµατος κατά τα 
οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρ. 2 της ΚΥΑ 35415/28.07.2011 (ΦΕΚ 
1701/01.08.2011 τεύχος Β’). 

 
 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως  

πιο κάτω.  
 
   
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       6)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε.    

 

Κοντραφούρης Γεώργιος 

 

23070   
Α.Φ.Μ:134943253 

97 

4 
ΤΡΑΜΠΑΡΗΣ ΖΗΣΗΣ  - Υπηρεσίες ΤΑΞΙ Μονεµβασία  Λακωνίας 

23070  
 Α.Φ.Μ:071256659 

60-61-66-67 60 3.750,00 

5 
Κ.Τ.Ε.Λ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε – Εκµετάλλευση λεωφορείων – Σπάρτη 

23100   
Α.Φ.Μ: 090080747 

1-59 60 156.436,20 

6 
ΝΤΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Υπηρεσίες ΤΑΞΙ – Μολάοι 23052  

Α.Φ.Μ:078891559 
92 60 2.529,00 

7 
ΝΤΕΝΤΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Υπηρεσίες ΤΑΞΙ Μολάοι 23052  

Α.Φ.Μ:075288359 
91 60 2.529,00 

8 
ΜΠΕΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Υπηρεσίες ΤΑΞΙ – Μολάοι 23052  

Α.Φ.Μ:101499587 
87-88-89-90 60 2.332,80 

9 
ΚΟΤΣΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Υπηρεσίες ΤΑΞΙ – Μολάοι 23052  

Α.Φ.Μ:051371173 
70-71 60 2.607,60 

10 
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – Επιβατικό τουριστικό σκάφος 

Ελαφόνησος Λακωνίας - 23053 
Α.Φ.Μ:  042276436 

104-105 60 4.800,00 

11 
ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Υπηρεσίες ΤΑΞΙ – Μολάοι 23052  

Α.Φ.Μ: 108423830 
72-73-98-99-
102-103 

60 2.356,80 

Σύνολο 194.287,86 

Φ.Π.Α 13% 25.257,42 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 219.545,28 
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