
 

 

 

                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Ταχ. Δ/νση 

 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

FAX 

e-mail 

: Πολυτεχνείου 50

  63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

: Ψαθά Κωνσταντία

: 23713- 50738 

: 23710 22266 

:  oikonomiko@poligiros

 

Από το πρακτικό 8/

    Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή δευτέρα

∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική

τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος

Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4. Πλιάκος Αστέριος

τακτικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

 

 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

  Πολύγυρος    09/07/2012

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /15

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

 

poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

εικοστή δευτέρα (22α) Ιουνίου 2012 και ώρα  12:00  στ

ήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρ

το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα

Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Μπογδάνος Κωνσταντίνος

Πλιάκος Αστέριος, 5. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 6. Θωµάς Καπλάνης
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

/2012 

5422 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα του 

λυγύρoυ ύστερα από πρόσκληση 

ότι από τα επτά µέλη της Οικονοµικής 

Μπογδάνος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Ο.Ε 3. 

Θωµάς Καπλάνης, 7. Μαρία Σαράντη 
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Αριθµός θέµατος: έκτακτο Καθορισµός όρων ανοικτού διαγωνισµού για την µεταφορά  

µαθητών Αθµιας & Βθµιας για το σχολικό έτος 2012-2013 
Αριθµός Απόφασης: 159 

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως 

παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.  

Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:  

Ο ∆ήµος έχει ανάγκη από την εργασία «Μεταφορά µαθητών Αθµιας και Βθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου 

σχολικού έτους 2011-2012» ώστε να εξυπηρετηθούν οι σκοποί του ∆ήµου. Ο προϋπολογισµός δαπάνης 

ανέρχεται στο ποσό των 581.495,07 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και αφορά για την χρονική περίοδο 

2011-2012. 

Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 

του Ν.3536/07, οι µελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και 

τεχνικές προδιαγραφές) προµηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, 

τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εµπειρία, µπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται 

την πίστωση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η επίβλεψη, η παρακολούθηση και εποπτεία των ανωτέρω 

συµβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες του Ο.Τ.Α., µε ανάλογη εφαρµογή των 

σχετικών διατάξεων.  

Έχει συνταχθεί η υπ’ αριθ. 2/2012 µελέτη η οποία περιλαµβάνει και το σχέδιο της διακήρυξης. Για την 

διενέργεια της εργασίας θα διεξαχθεί µειοδοτικός διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 

τιµή, όπως ορίζεται από το νόµο. 

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει την µελέτη του ∆ήµου που αφορά την υπηρεσία « 

Μεταφορά µαθητών Αθµιας και Βθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου». 

Να καθοριστεί ως τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά µαθητών Αθµιας και Βθµιας εκπαίδευσης του 

∆ήµου» ο ανοικτός διεθνής διαγωνισµός και να καθοριστούν οι όροι της δηµοπρασίας αυτής σύµφωνα µε τη 

συνηµµένη διακήρυξη, η οποία θα αποτελέσει αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης που θα λάβουµε. 

Ο προϋπολογισµός της δαπάνης των εργασιών  για το οικονοµικό έτος 2012 ανέρχεται στο ποσό των 

632.000,00 € περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους από πίστωση που έχει 
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προβλεφθεί στον Κ.Α. 02.15.6162.001 του σκέλους των εξόδων στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Πολυγύρου 

του έτους 2012. 

Η Οικονοµική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  

• Την υπ’ αριθ. 2/2012 µελέτη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
• Το άρθρο 15 του Π∆28/80 
• το άρθρο 72 Ν.3852/2010 
• παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06  
• την 240/2012 απόφαση ∆Σ 
• την 38/2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 
• την ΚΥΑ 35415/2011 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διενέργεια δηµοπρασίας και καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης της εργασίας «Μεταφορά µαθητών 
Αθµιας και Βθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Πολυγύρου για το σχολικό έτος 2011-2012» τον ανοικτό διεθνή 
διαγωνισµό καθώς και τους όρους της δηµοπρασίας αυτής σύµφωνα µε τη διακήρυξη. 

Ψηφίζει  πίστωση 632.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 02.15.6162.001 µε τίτλο «Μεταφορά µαθητών Αθµιας και 
Βθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου» του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     159/ 2012 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  22α Ιουνίου 2012 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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