
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 17/24-08-2011 
Αριθ.Αποφ.  147/2011 

ΘΕΜΑ:  ∆ιάθεση πίστωσης-καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκτέλεση 
της εργασίας µεταφοράς µαθητών από τον τόπο διαµονής στο σχολείο 
φοίτησης.  
 

       Στους Μολάους, σήµερα, την  24-08-2011  ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 10:30 π.µ. στο ∆ηµοτικό 

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

Μονεµβασιάς,  ύστερα από την 18945/19-08-2011 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.Λύρας Χαράλαµπος 

 

5.Μαυροµιχάλης Κων/νος                

6.Μαρούσης Χαράλαµπος  

7.Χαραµής Αντώνης                                      

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

Γεώργιο. 
            Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ  έθεσε 
υπόψη των µελών της τα παρακάτω: 
            Ο δήµος έχει ανάγκη από την εργασία µεταφοράς µαθητών της Α/θµιας και 
Β/θµιας εκπαίδευσης του δήµου µας την οποία θα χρησιµοποιήσει για να γίνεται η 
µεταφορά τους από τον τόπο διαµονής τους προς τα σχολεία φοίτησής τους ώστε να 
εξυπηρετηθούν οι σκοποί του ∆ήµου. Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης 
ανέρχεται στο ποσό των 617.029,53 Ευρώ για τη σχολική περίοδο 2011-2012 και για 
το τρέχον έτος 2011 έπειτα από την αριθµό 249/23-08-2011 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου όπου έγινε η αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού 2011, 
εγγράφηκε πίστωση 280.000€ µε τίτλο «Μεταφορά µαθητών» στον Κ.Α. 15-
6162.001.  

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 
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φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εµπειρία, µπορεί να συντάσσονται από 
υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις και να θεωρούνται από τον προϊστάµενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση 
αρµόδιας υπηρεσίας του Ο.Τ.Α., τηρουµένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών 
διατάξεων. 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. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες και προµήθειες, που 
η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό, µέχρι του οποίου γίνεται απευθείας 
ανάθεση, η ανάθεση γίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή 
της υπηρεσίας, την περιγραφή της προµήθειας και τα τυχόν λοιπά στοιχεία, τα οποία 
περιέχονται σε σχετική απόφαση της οικονοµικής επιτροπής, που υποκαθιστούν τη 
µελέτη και τα ανωτέρω τεύχη. 
           Η υπηρεσίες του δήµου συνέταξαν τη µελέτη η οποία περιλαµβάνει και το 
σχέδιο της διακήρυξης. Για τη διενέργεια της εργασίας θα διεξαχθεί µειοδοτικός 
διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, όπως ορίζεται στο νόµο. 
           Τα µέλη της Επιτροπής καλούνται να καθορίσουν τους όρους του 
διαγωνισµού αυτού, σύµφωνα µε τα άρθρα 15 παρ.1 Π∆ 28/80 και άρθρο 72 παρ.1 
περ. ε του Ν.3852/10. 
Η Οικονοµική επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 
1) το άρθρο 15 του Π∆ 28/80, 
2) το άρθρα 72 του Ν.3852/10, 
3) παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει, 
4) την αριθ. 249/23-08-2011 απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου,  
 
                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1. Ψηφίζει πίστωση 280.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 15-6162.001 του 
προϋπολογισµού έτους 2011 µε τίτλο «Μεταφορά µαθητών» για την αντιµετώπιση 
της δαπάνης. Το ποσό του προϋπολογισµού που αφορά την περίοδο του έτους 2012 
θα προβλεφθεί στον προϋπολογισµού του έτους 2012.   
2. Εγκρίνει τη διενέργεια δηµοπρασίας και καθορίζει τους όρους του µειοδοτικού 
διαγωνισµού, όπως ακριβώς παρατίθενται στα τεύχη δηµοπράτησης, τα οποία είναι 
αναπόσπαστό τµήµα της παρούσας απόφασης, και κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας. 
β. Προϋπολογισµός.  
γ. Συγγραφή υποχρεώσεων. 
δ. Τεχνική περιγραφή. 
        
     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται   όπως πιο 
κάτω. 
 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       6)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο ∆ήµαρχος 

 Και µε ειδική εντολή 

   Κοντραφούρης Γεώργιος 
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