
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 21/11-10-2011 
 

Αριθ.Αποφ.  204/2011 

ΘΕΜΑ:  Σύσταση επιτροπής διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης της εργασίας [Μεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας & δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012]  
 

       Στους Μολάους, σήµερα, την  11-10-2011  ηµέρα Τρίτη  και ώρα 11:30 π.µ. στο ∆ηµοτικό 

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

Μονεµβασιάς,  ύστερα από την 22979/07-10-2011 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)           Μαρούσης Χαράλαµπος.         

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                            

3.Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος  

4.Μαυροµιχάλης Κων/νος                

5.Λύρας Χαράλαµπος  

6.Χαραµής Αντώνης                                      

 
     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο. 

Ο κ. ∆ήµαρχος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των µελών της Ο.Ε  τα εξής: 

Βάσει του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφιο ε του ν. 3852/2010  η οικονοµική επιτροπή 
καταρτίζει τους όρους, συντάσσει την διακήρυξη ,διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις 
δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για την διεξαγωγή των 
δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές 
,από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµοσίους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες.  

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι στις 31-10-2011 θα γίνει ο διαγωνισµός 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας [ Μεταφορά µαθητών 
πρωτοβάθµιας & δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012] του 
οποίου οι όροι διακήρυξης έχουν καθορισθεί µε την αριθ. 147/2011 απόφαση της 
Ο.Ε. 

Κατόπιν των ανωτέρω µπορούµε  να συστήσουµε επιτροπή που θα  αξιολογήσει 
τις προσφορές της εργασίας [ Μεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας & δευτεροβάθµιας 
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εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012], η γνωµοδότηση της οποίας θα 
κατακυρωθεί ή όχι από την οικονοµική επιτροπή. 

Κατά συνέπεια  λοιπόν προτείνω να µετέχουν στην  επιτροπή που θα διεξαγάγει 
την ανωτέρω δηµοπρασία του εξής δηµοτικούς  υπαλλήλους: α) Πλαγιανού Μαρία 
πρόεδρος της επιτροπής β)Πατσά Σοφία γραµµατέας και γ) Μαγγανάρης 
Αλέξανδρος  µέλος και  αναπληρωµατικούς αυτών τους κ.κ Μαντζαβράκο 
Χριστόδουλο, Καρκαλέτση Άγγελο & ∆ρίβα Μαρία.  

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος της Ο.Ε κάλεσε  τα µέλη της να αποφασίσουν 
σχετικά. 

Τα µέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010  και µετά από διαλογική συζήτηση: 

 
Οµόφωνα αποφασίζουν  

 
 Συγκροτούν επιτροπή διεξαγωγής  της δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης της εργασίας [ Μεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας & δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012] , η οποία αποτελείται από τους εξής 
δηµοτικούς υπαλλήλους :  α)Πλαγιανού Μαρία πρόεδρος της επιτροπής β)Πατσά 
Σοφία γραµµατέας και γ) Μαγγανάρης Αλέξανδρος  µέλος, και  αναπληρωµατικούς 
αυτών τους κ.κ  Μαντζαβράκο Χριστόδουλο, Καρκαλέτση Άγγελο & ∆ρίβα Μαρία.  

 

     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)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε.  

 

  ∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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