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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                      
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ  

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  27/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  414/2011 
 
«Πεξί κεηαθνξάο καζεηώλ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2011-2012».  
 
    ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 29 ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Πέκπηε 
θαη ώξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα 
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, 
ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 27/23-12-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία 
επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67  ηνπ Ν.3852/2010 
(ΦΔΚ Α' 87). 
   Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ 
βξέζεθαλ παξόληα ηα δέθα ελλέα  (19) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνύινο πύξνο  πξόεδξνο 1. Λύξαο Υαξάιακπνο  
2. Αιεηθέξε Παλαγηώηα 2. Μαξνύζεο Υαξάιακπνο 
3. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 3. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
4. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 4. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο   
5. Καινγεξίλεο Ηιίαο 5. Παπαδάθεο Γεώξγηνο 
6. Κνιιηάθνο Ισάλλεο 6. Σζάθνο Πέηξνο 
7. Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 7. Σζάθνο Κσλζηαληίλνο 
8. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο 8. Κξππσηόο Παλαγηώηεο 
9. Πεηξάθεο Υξήζηνο   
10. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.   
11. νπξιάο Ισάλλεο   
12. ηαζάθεο Παλαγηώηεο   
13. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα   
14. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο   
15. Μηραιόπνπινο Μηραήι   
16. Υαξακήο Αληώληνο   
17. Υξηζηάθνο ηαύξνο   
18. Μέληεο Γεώξγηνο   
19.  Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο   

 
Η πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε. 

  Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Κ. 
Μνιάσλ, Μάξθνο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Κνληάθνο Ηιίαο Σ.Κ. Διίθαο, Βαξβαξέζζνο 
Γεώξγηνο Σ.Κ. Λαρίνπ, Αξηηληόο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ληξώλ, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο, 
Υξηζηνθνξάθνο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινύ, Μπέιεζεο 
Αιέμαλδξνο Σ.Κ. Ρεηρέαο. 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ, θαζώο θαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ θ. 
Αλλνύζεο Ισάλλεο. 
 
   Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην επόκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Ισάλλε Κνιιηάθν, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 
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   «ύκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/2010 ηεύρνο Α'), ε 
κεηαθνξά καζεηώλ από ηνλ ηόπν δηακνλήο ζην ζρνιείν θνίηεζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ ζρνιείσλ εηδηθήο αγσγήο, θαζώο θαη ηεο κεηαθνξάο θαη ζίηηζεο 
καζεηώλ κνπζηθώλ θαη θαιιηηερληθώλ θαη ιπθείσλ πξνζηίζεηαη ζηηο αξκνδηόηεηεο ησλ Γήκσλ.  
Ωο ρξόλνο έλαξμεο ηεο αλσηέξσ αξκνδηόηεηαο είρε νξηζηεί ε 1ε Ινπιίνπ 2011 αιιά ζηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξν 70 ηνπ Ν.4002/2011 (ΦΔΚ 180 Α'/22-8-2011) πξνζηέζεθε όηη:  «Οη ζπκβάζεηο πνπ 
είραλ ζπλαθζεί θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2010-2011 από ηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο γηα ηε 
κεηαθνξά καζεηώλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο παξαηείλνληαη γηα 
ηελ πεξίνδν από ηελ 1ε επηεκβξίνπ έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 κε απόθαζε ηνπ 
Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεη ε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηνπ, θαη αθνύ 
πξνεγνπκέλσο ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο βεβαηώζεη κε πξάμε ηνπ όηη 
νη ζρεηηθνί δηαγσληζκνί πξνθεξύρζεθαλ από ηνπο νηθείνπο δήκνπο, ρσξίο λα έρνπλ νινθιεξσζεί» 
Με ηελ αξηζ. 19216/24.8.2011 πξνθήξπμε ν Γήκνο καο πξνθήξπμε δηεζλή κεηνδνηηθό δηαγσληζκό 
γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο, ν νπνίνο δηελεξγήζεθε ζηηο 31-10-
2011 θαη ήηαλ άγνλνο. 

Καηά πιεξνθνξίεο πξνσζείηαη λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ εθ λένπ παξάηαζε σο ην 
ηέινο Φεβξνπαξίνπ, ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ κε επζύλε ησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο 
(Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο). 

Με βάζε ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη ν Γήκνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβεη ηε 
ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία από ηε ιήμε ηεο παξάηαζεο πνπ ελδερνκέλσο ζα δνζεί θαη σο ηε ιήμε 
ηνπ ηξέρνληνο ζρνιηθνύ έηνπο. 

Γηα ην ζθνπό απηό  
Δηζεγνύκαη 

Σε δηελέξγεηα αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11 παξ. 1 ηνπ Π.Γ/ηνο 
28/80 γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο σο ηε ιήμε ηνπ ηξέρνληνο 
ζρνιηθνύ έηνπο, θαηόπηλ εθπόλεζεο ζρεηηθήο κειέηεο από ηελ Σερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε ην 
πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 94 ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ 
Π.Γ/ηνο 28/80 θαη κεηά από  δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη νκόθωλα 
 Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο «Μεηαθνξά καζεηώλ πξσηνβάζκηαο θαη 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζρνιηθνύ έηνπο 2011-2012» γηα ην 
δηάζηεκα από ηελ αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο από ην Γήκν θαη σο ηε ιήμε ηνπ ηξέρνληνο 
ζρνιηθνύ έηνπο. Η δηαδηθαζία αλάζεζεο ζα γίλεη κε αλνηθηό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο 
πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή θαη κε όξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε απόθαζή ηεο. 
     
      Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  414/2011. 
    

Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 
       Ο Πξόεδξνο                           Ο Γξακκαηέαο                       Σα Μέιε 

 Αβδνύινο πύξνο  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 
 

Παπαδάθε Δπγελία 

   Μέληεο Γεώξγηνο Αιεηθέξε Παλαγηώηα 

Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 

Καινγεξίλεο Ηιίαο 
Κνιιηάθνο Ισάλλεο 

Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο 

Πεηξάθεο Υξήζηνο 

Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. 
νπξιάο Ισάλλεο 

ηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα 

Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο 

Μηραιόπνπινο Μηραήι 
Υαξακήο Αληώληνο 

Υξηζηάθνο ηαύξνο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
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