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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το µε αρ. 23/2011 πρακτικό της από 19ης ∆εκεµβρίου 2011 τακτικής συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης :  256/ 2011 

Περίληψη: «Απόφαση για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης της 

υπηρεσίας:  µεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που αφορούν τα  άγονα 

δροµολόγια» 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 19η , του 
µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:30 , συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 18018/12-12-2011 έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ 
Α114/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.  
     Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) µελών βρέθηκαν  
παρόντα τα και τα είκοσι επτά (27) µέλη, και συγκεκριµένα: 
 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

2. Μπουτάσης Ελευθέριος  15. Ρούµπης Γεώργιος 

3. Κωστάρας Σταύρος 16. Λένης Φίλιππος 

4. Φερεντίνος Λάµπρος 17. ∆άλλας Γεώργιος 

5. Τσέκας Νικόλαος 18. Γκίκας Θωµάς 

6. Βλάχος Παρασκευάς 19. Φερεντίνος Μιλτιάδης 

7. Μποροδήµου Γεωργία 20. Γκίζας Χρήστος 

8. Μπάντιος Ελευθέριος 21. Μποροδήµος Ιωάννης 

9. Στεργίου Παναγιώτης 22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 

10. Μάνος Κων/νος 23. Καψάλης ∆ηµήτριος  

11. Νικολαϊδου Ελένη 24. Λάγκαρη Ειρήνη 

12. Τσότσης ∆ηµήτριος 25.Μποροδήµος Κων/νος 

13. Μπεράτης Γεώργιος 26. Τόλης Χριστόφορος 

14. Σωτηρίου Παναγιώτης 27. Ρέγκας Λαέρτης 

 

 Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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     Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι Εκπρόσωποι 
των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Φιλιατών. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, χωρίς ψήφο. 
     Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών, κα 
Παπαδοπούλου Σοφία. 
 
     Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα αποφασίστηκε η 
συζήτηση  πέντε (5)  θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης, τα οποία κρίθηκαν επείγοντα και είναι:  
 
1ο εκτός ηµ. διάτ.: Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  και 1ου ΠΚΤΝΜ  του έργου: 

«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΗΓΗΣ ΡΑΒΟΣΤΙΒΑΣ» και παράταση προθεσµίας  – 
Εισηγητής: Α/δήµαρχος κ. Μάνος Κων/νος 

2ο εκτός ηµ. διάτ.: Έγκριση  2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  του έργου: «Ανάδειξη – 
διαµόρφωση – κατασκευή πλατείας Ριζού»  και παράταση προθεσµίας – 
Εισηγητής: Α/δήµαρχος κ. Μάνος Κων/νος 

3ο εκτός ηµ. διάτ.: Έγκριση  2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ» και  χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας– Εισηγητής: Α/δήµαρχος κ. Μάνος Κων/νος 

4ο εκτός ηµ. διάτ.: Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών καθαριότητας (αποκοµιδής 
απορριµµάτων και καθαρισµό κοινοχρήστων χώρων  των τοπικών 
Κοινοτήτων ) της ∆ηµοτικής ενότητας Σαγιάδας καθώς και την καθαριότητα 
των γραφείων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου Φιλιατών – 
Εισηγητής: Α/δήµαρχος κ. Μάνος Κων/νος 

5ο εκτός ηµ. διάτ.: Απόφαση για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης της υπηρεσίας:  
µεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που 
αφορούν τα  άγονα δροµολόγια  – Εισηγητής: Α/δήµαρχος κ. Τσέκας 
Νικόλαος 

 
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο  θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον  
Α/δήµαρχο κ. Τσέκα, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής: 
 
    Ο ∆ήµος Φιλιατών πραγµατοποίησε την Παρασκευή 2/12/2011 ανοιχτό διαγωνισµό για τη 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012  
     Ο πίνακας δροµολογίων περιλάµβανε συνολικά 31 δροµολόγια εκ των οποίων τα 28 
προβλεπόταν να καλυφθούν από ΤΑΧΙ και 3 από Μεγάλα λεωφορεία .                         Στο 
διαγωνισµό µετείχε µόνο το ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας , καταθέτοντας προσφορά και για τα τρία 
δροµολόγια ,ενώ για τα υπόλοιπα 28 ο διαγωνισµός απέβη άγονος αφού δεν υπήρχε καµία 
προσφορά.  
     Τα πρακτικά του διαγωνισµού ενέκρινε οµόφωνα η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Φιλιατών , η οποία προκειµένου να αποφασίσει για το εάν θα κάνει χρήση των διατάξεων περί 
ανάθεσης µε διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης σύµφωνα µε το άρθρο 25 του 
Π.∆/τος 60/2007 µέχρι τη σύναψη της σύµβασης του διαγωνισµού ή εάν θα διαθέσει στους 
µαθητές το µηνιαίο επίδοµα ,ζήτησε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου , διευκρινήσεις από 
Υπουργείο Εσωτερικών  (Τµήµα Γενικών Υποθέσεων ,κ. Περδικάκη και κ. Ποντικάκη), χωρίς έως 
σήµερα να λάβει καµία απάντηση. 
     Με την υπ΄ αριθµ. 52 εγκύκλιο ( Αρ. Πρωτ. 52224/ 15-12-2011) του,  το υπουργείο 
εσωτερικών δίνει επιπλέον διευκρινίσεις , αναφέροντας µεταξύ άλλων τα εξής :  
……..Αναφορικά µε τη διαδικασία επιλογής αναδόχων µεταφορέων µέσω διαγωνισµού, σας 
επισηµαίνουµε ότι στις περιπτώσεις δροµολογίων, για την εκτέλεση των οποίων δεν έχουν 
υποβληθεί προσφορές ή οι υποβληθείσες προσφορές υπερβαίνουν το όριο του προϋπολογισµού, 
ο ∆ήµος καλεί σε διαπραγµάτευση φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία διαθέτουν τα προσόντα 
συµµετοχής που ορίζονται στη διακήρυξη του ήδη προκηρυχθέντος διαγωνισµού. Η κλήση σε 
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διαπραγµάτευση πραγµατοποιείται µε ανακοίνωση στον τοπικό τύπο και µε απευθείας 
επικοινωνία ή τηλεοµοιοτυπία του αρµόδιου φορέα µε τους υποψήφιους µεταφορείς, χωρίς 
φυσικά ο τρόπος που θα επιλεγεί από το ∆ήµο να συνιστά παράβαση ουσιώδους τύπου της 
διαδικασίας.  
    Η απόφαση για την προσφυγή στη διαπραγµάτευση λαµβάνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
όπως επίσης και η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισµού στους αναδόχους που 
επιλέγονται κατόπιν της διαπραγµάτευσης. Σηµειώνεται ότι η διαπραγµάτευση δεν µπορεί να 
οδηγήσει σε ανάθεση δροµολογίου µε κόστος υψηλότερο από το σχετικό προβλεπόµενο όριο 
του προϋπολογισµού…. 
    Εάν ωστόσο και µετά τα ανωτέρω παραµένουν αδιάθετα δροµολόγια, τότε ο ∆ήµος σύµφωνα 
µε το άρθρο 2, παρ.Γ.3.ε της ανωτέρω Κ.Υ.Α. δεν υποχρεούται να ακολουθήσει καµία άλλη 
διαδικασία παρά µόνο να καταβάλει τα προβλεπόµενα επιδόµατα για όσο διάστηµα δεν 
πραγµατοποιείται η µεταφορά µαθητών. 
Τα επιδόµατα καταβάλλονται στους µαθητές που είναι δικαιούχοι µεταφοράς όταν η µεταφορά 
δεν πραγµατοποιείται και διακρίνονται, σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ανωτέρω (γ) σχετικής 
Κ.Υ.Α., σε δύο κατηγορίες : 
Α) αφενός στο επίδοµα της παρ.Ι.α., το οποίο καταβάλλεται στους µαθητές που έχουν 
εγκατασταθεί στον οικισµό της έδρας του σχολείου στο οποίο φοιτούν, αποκλειστικά και µόνο 
για την παρακολούθηση των σχολικών µαθηµάτων και 
Β) αφετέρου στο επίδοµα της παρ.Ι.β., το οποίο καταβάλλεται στους µαθητές οι οποίοι 
µεταφέρονται καθηµερινά µε γονική ή άλλη µέριµνα από την οικία τους στη σχολική µονάδα και 
αντιστρόφως. 
Στην πρώτη περίπτωση το ποσό το οποίο προβλέπεται από την ανωτέρω Κ.Υ.Α. ανέρχεται στο 
ύψος των 85€ µηνιαίως και καταβάλλεται στους µαθητές, οι οποίοι αποδεδειγµένα έχουν 
εγκατασταθεί σε οικισµό διαφορετικό από αυτόν όπου κατοικούν ή διαµένουν µόνιµα, 
αποκλειστικά και µόνο προκειµένου να φοιτήσουν στο σχολείο του οικισµού αυτού.  
Στη δεύτερη περίπτωση, το ποσό που καταβάλλεται στους µαθητές αντιστοιχεί στην απόσταση 
της σχολικής µονάδας από την οικία τους, προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του αριθµού των 
χιλιοµέτρων της εν λόγω απόστασης µε το ποσό των 0,35€ ηµερησίως και δεν µπορεί να 
υπερβεί το ποσό των 1500€ ανά σχολικό έτος. Επισηµαίνεται ότι η παρ.Ι.β. του άρθρου 3 της 
ανωτέρω Κ.Υ.Α. αναφέρεται στην απόσταση της οικίας και όχι σε διαδροµές ή δροµολόγια, 
συνεπώς ο υπολογισµός του ποσού της επιδότησης των µαθητών της δεύτερης περίπτωσης 
πραγµατοποιείται όπως θα υπολογιζόταν αν η µεταφορά πραγµατοποιείτο µία φορά ηµερησίως 
χωρίς, δηλαδή, να υπολογίζεται η επιστροφή του µαθητή. Εξυπακούεται ότι και στα δύο 
ανωτέρω ποσά δεν υπολογίζεται Φ.Π.Α. και όπου γίνεται αναφορά σε «µαθητή», για τους 
ανηλίκους νοείται ο νόµιµος κηδεµόνας τους. 
   Τέλος, σας ενηµερώνουµε ότι η προθεσµία παράτασης της ισχύος των συµβάσεων των Ν.Α. 
από τις αρµόδιες Περιφέρειες, η οποία προβλέφθηκε µε την ανωτέρω (δ) διάταξη για την 
περίοδο από 1-9-2011 έως 31-12-2011, λήγει στο αµέσως προσεχές διάστηµα και εποµένως 
όσοι ∆ήµοι δεν έχουν έως τότε ολοκληρώσει τις διαδικασίες των διαγωνισµών, και µέχρις ότου 
αυτές ολοκληρωθούν, οφείλουν να καταβάλουν τα σχετικά επιδόµατα προς τους µαθητές. 
 
Βάσει των ανωτέρω καλώ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει για την προσφυγή στη 
διαδικασία της  διαπραγµάτευση µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία διαθέτουν τα προσόντα 
συµµετοχής που ορίζονται στη διακήρυξη του ήδη προκηρυχθέντος διαγωνισµού. 
 
     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν 
σχετικά. 
 
   Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας καταψήφισε ο κ. Ρέγκας Λαέρτης, ισχυριζόµενος ότι 
τέτοιες πρακτικές αποσκοπούν στο κέρδος, εις βάρος της εκπαίδευσης των µαθητών. 
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     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του  Αντιδηµάρχου κ. Τσέκα Νικολάου την 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία 
διαθέτουν τα προσόντα συµµετοχής που ορίζονται στη διακήρυξη του ήδη προκηρυχθέντος 
διαγωνισµού της υπηρεσίας:  µεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, που αφορούν τα  άγονα δροµολόγια. 

 
Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια. 
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν µέρος 
στη συνεδρίαση αυτή. 
 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. 

 
                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     (Υπογραφές) 
            ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ 
 
 

 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 
 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ  
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