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Αριθ. Απόφασης: 150/2012                                        
 
Θέµα: Ψήφιση πίστωσης ποσού 97.877,41€ για το έτος 2012, για την εκτέλεση του έργου: 
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» (αριθ. µελέτ. 
88/2012 και (Κ.Α.Ε.  Υ-0188-12), προϋπολογισµού 225.489,74 € µε το Φ.Π.Α για το σχολικό 
έτος 2012-2013 στον κωδικό 15.6162.04 του προϋπολογισµού έτους 2012.  
Έγκριση όρων διακήρυξης.  
Έγκριση τεχνικής έκθεσης και σύνταξη όρων διακήρυξης.  
Ορισµός επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού.  
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 17ην Ιουλίου, ηµέρα  Τρίτη  
του έτους 2012 και ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση 
µετά από την αριθ. πρωτ. 9410/12-7-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε 
στον καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 
του Ν. 3852/10.  
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών,  
παρόντες ήταν: 
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πρόεδρος β) Σιώπης Κων/νος, µέλος γ) Γρούγιος Ηλίας, µέλος δ), 
Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Καρράς Ευστράτιος, µέλος στ) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος ζ) 
Σάββα Αικατερίνη, µέλος  
 
Απόντες: Αγοραστός Κων/νος, Κατσαρός Ιωάννης. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέµα εκτός της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη των µελών 
ότι µε την 237/09.07.2012 απόφαση του ∆.Σ εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου: «ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» µε αριθµό µελέτης 88/2012 
και (Κ.Α.Ε.  Υ-0188-12), προϋπολογισµού 225.489,74 € µε το Φ.Π.Α, µε τη διαδικασία του 
ανοιχτού διαγωνισµού. Η χρηµατοδότηση της σύµβασης γίνεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους της α’ βάθµιας Αυτοδιοίκησης στον προϋπολογισµό του ∆ήµου από τον ∆ήµο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης (Κ.Α. 15.6162.04  του προϋπολογισµού έτους 2012). 

 
ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε : 

 
-Ψήφιση πίστωσης ποσού 97.877,41€ για το έτος 2012, για το σχολικό έτος 2012-2013 
σε βάρος του ΚΑ 15.6162.04 πρ/σµού έτους 2012. Το υπολειπόµενο ποσό της µελέτης 
θα εγγραφεί στον υπό κατάρτιση προϋπολογισµού του έτους 2013. 
-Την έγκριση  των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για το παραπάνω έργο µε κριτήριο       
   κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 
-Την έγκριση  της τεχνικής έκθεσης και τη σύνταξη των όρων διακήρυξης. 
-Τον ορισµό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού ως εξής: 

 
1. Μανωλίδου Αικατερίνη,   



2. Μαυρουδόγλου Κρίστη,  
3. Ορφανίδου Αγγελική- ως τακτικά µέλη και  
1. Βασιλειάδης Γιάννης,   
2. Ουβαλούδη Ελένη  
3. Φωτέα Αικατερίνη ως αναπληρωµατικά µέλη  
 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την 237/09.07.2012 απόφαση του ∆.Σ. τους 
όρους διακήρυξης του διαγωνισµού,  την υπ’ αριθ. 88/2012 µελέτη 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                     Οµόφωνα 
         Α).Εγκρίνει:  
 

� Την ψήφιση πίστωσης ποσού 97.877,41€ για το έτος 2012, για το σχολικό έτος 2012-
2013 σε βάρος του ΚΑ 15.6162.04 πρ/σµού έτους 2012. Το υπολειπόµενο ποσό 
της µελέτης θα εγγραφεί στον υπό κατάρτιση προϋπολογισµού του έτους 2013. 

 
� Την έγκριση  των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για το παραπάνω έργο µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 
 
� Την έγκριση  της τεχνικής έκθεσης και τη σύνταξη των όρων διακήρυξης. 
 
� Τον ορισµό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού αποτελούµενη από τους: 
 
1. Μανωλίδου Αικατερίνη,   
2. Μαυρουδόγλου Κρίστη,  
3. Ορφανίδου Αγγελική- ως τακτικά µέλη και  
1. Βασιλειάδης Γιάννης,   
2. Ουβαλούδη Ελένη  
3. Φωτέα Αικατερίνη ως αναπληρωµατικά µέλη  

 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   150/2012 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
Ακριβές Απόσπασµα 
                                                 Αµπελόκηποι   17 – 7 - 2012                 
 
Ο Γραµµατέας                            Ο Αντιδήµαρχος   

                   
       
Ε. Κουκουλιώτης                       Γ. Καζαντζίδης  


