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Αριθ. Απόφασης: 153/2011                                               

 
Θέµα: Ψήφιση πίστωσης, έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού, έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας για 
«Μίσθωση µεταφορικών µέσων για µετακίνηση  µαθητών».  
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα Τρίτη 30ην Αυγούστου 2011 και 
ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την αριθ. 
πρωτ. 11951/26-8-2011 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) Μπουντούρη Παρασκευή, 
µέλος δ) Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Καρράς Ευστράτιος, µέλος στ) Γρούγιος Ηλίας, µέλος 
ζ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος,  
 
Απόντες:  
α) Αγοραστός Κων/νος 
β) Κατσαρός Ιωάννης, µέλος.   
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη των µελών:ι  
1. Τις διατάξεις του Π.∆.28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» 
2. το Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης» και κυρίως α) το άρθρου 1, εδαφ. 
19 παραγρ.5 αναφορικά µε την συνένωση των δήµων και β) το άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε’. 
αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής.  

4. Τις διατάξεις των άρθρων  209, 273, 286 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παραγ.13 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263Α) 
«Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» µε το οποίο προστίθενται οι παραγρ. 9 και 10 στο άρθρο 209 του 
Ν.3463/06. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί ∆ηµόσιου 
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 



7. Τις διατάξεις της αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών 
(ΦΕΚ 1291Β’/11-08-10) αναφορικά µε τα χρηµατικά όρια για την σύναψη δηµόσιων 
συµβάσεων  

8. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παραγρ.5 του Ν.3548/07 «Καταχώρηση 
δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 
διατάξεις. 

9. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.» 

10. Την εγκύκλιο µε αριθµ.27754/11/28-06-10 του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και  Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε την οποία έγινε αποδεκτή η αριθµ. 
204/10 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 

11. Την Κ.Υ.Α µε Αριθµ.Πρωτ.35415/28-7-11 περί Μεταφορά µαθητών 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από τους ∆ήµους 

12. Το έγγραφο µε αρ.πρωτοκ.5997/13-5-2011προς Σ.Α Σ.Θ-Ο.Α.Σ.Θ περί της  
δυνατότητας  εξυπηρέτησης των δροµολογίων µε αστικά λεωφορεία  

13. Τα έγγραφα περί  της αδυναµίας εκτέλεσης δροµολογίων του Ο.Α.Σ.Θ. και του 
Σ.Α.Σ.Θ, µε αρ.πρωτ.4624/27-5-2011 και 7605/9-6-2011 αντίστοιχα  

14. την µη επάρκεια αλλά και την  ακαταλληλότητα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
ζωνών ασφάλειας, καθισµάτων και ακυρώσεων ζωνών- καθισµάτων σε σχολικά λεωφορεία 
και διατάξεις µεταφοράς, των ίδιων µέσων µεταφοράς 

15. την υπ.αριθµ. 1198 /18-8-2011 απόφαση ∆ηµάρχου περί διαπίστωση αδυναµίας 
και έγκρισης σύναψης δηµόσιας σύµβασης  

16. Την ανάγκη εξασφάλισης µεταφοράς των µαθητών Α/βάθµιας Β/βάθµιας 
Εκπ/σης από και προς τα σχολεία τους, για το σχολ. Έτος 20011-2012 ενδεικτικού 
προϋπολογισµού  163.155,14€ 
 

καλείται η Οικονοµική Επιτροπή 
 

Α)  Να ψηφίσει πίστωση ποσού 20.626,44 € για το έτος 2011 συνολικού προϋπολογισµού 
163.155,14€ για το σχολικό έτος 2011-2012στον κωδικό 10.6162.01. 

Β) Να εγκρίνει τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού για «Μίσθωση µεταφορικών µέσων για 
µετακίνηση  µαθητών» µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή και ενδεικτικού 
προϋπολογισµού 163.155,14€ 
Γ)  Να εγκρίνει την τεχνική έκθεση και να συντάξει τους όρους διακήρυξης 
∆)  Να ορίσει την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού 
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 υπόψη τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου, την 161/2011 απόφαση ∆Σ, το υπ’ αριθ. 702/2011 ΧΕΠ 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     
ΟΜΟΦΩΝΑ         

     
Α)Ψηφίζει πίστωση ποσού 20.626,44 € για το έτος 2011 συνολικού προϋπολογισµού 
163.155,14€ για το σχολικό έτος 2011-2012στον κωδικό 10.6162.01. 

      



Β)Εγκρίνει τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού για «Μίσθωση µεταφορικών µέσων για 
µετακίνηση  µαθητών» µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή και ενδεικτικού 
προϋπολογισµού 163.155,14€ 
 
Γ)Εγκρίνει την τεχνική έκθεση και συντάσσει τους όρους διακήρυξης της ανωτέρω 
δηµοπρασίας.  
 
∆)Ορίζει επιτροπή 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  
 
Ε)Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης .  

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   153/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
                            
                                    Ακριβές Απόσπασµα 
                                 
                                     Αµπελόκηποι   30-8-2011                 
 

       Ο Γραµµατέας                                  Ο Αντιδήµαρχος   
          
          
        Ε. Κουκουλιώτης                               Γ. Καζαντζίδης  

 


