
 

 

 

 

 

Π  Ρ  Α  Κ  Σ  Η  Κ  Ο   18/2011 
 σνεδρίαζη ηης  Οικονομικής Δπιηροπής  

ηοσ ΓHMOY KYΘHPΧN 

Αριθμός Απόθαζης  91/2011 

 

ΘΔΜΑ:  Έγθξηζε δαπάλεο , δηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε όξσλ δηαθήξπμεο  δηαγσληζκνύ 

Μεηαθνξάο Μαζεηώλ Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ην έηνο 2011-2012. 
 

              Σηα  Κύζεξα ζήκεξα, 1-12-2011 θαη ώξα 14:30  ήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή 

ηνπ Δήκνπ Κπζήξσλ κεηά ηελ θαηεπείγνπζα  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα από 

ηα κέιε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηοσ N.3852/2010. Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη  λόκηκε απαξηία 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 7 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα  7 ήηνη : 

 

                   ΠΑΡΟΝΣΔ                                                                          ΑΠΟΤΗΑΕΟΝΣΔ 

1.ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΘΔΟΓΧΡΟ Πρόεδρος    

2.ΛΟΤΡΑΝΣΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Aνηιπρόεδρος                                                                                      

3.ΠΡΧΣΟΦΑΛΣΖ  ΜΗΥΑΖΛ  Σακηικό Μέλος   

4.ΜΔΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟ ΝΗΚΟΛΑΟ      >>     

5.ΒΔΝΔΡΖ ΣΑΤΡΟ                             >> 

6.ΛΑΥΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ                          >> 

7.ΦΑTΔΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                       >> 

 

       Ο Δήκαξρνο θαη Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο  Επηηξνπήο  ηνπ Δήκνπ Κπζήξσλ  θήξπμε  ηελ  

έλαξμε  ηεο  ζπλεδξίαζεο  ηεο Επηηξνπήο θαη αθνύ εηζεγήζεθε ην κόλν ζέκα  ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  

έζεζε ζηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο ην ζρεηηθό εηζεγεηηθό έγγξαθν ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα εμήο:    

        Σε ζπλέρεηα ηεο 85/2011 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο κε ηελ νπνία  θεξύρζεθε   άγνλνο 

ν δηαγσληζκόο  πνπ έγηλε ηελ 1/11/2011 γηα ηελ ππεξεζία Μεηαθνξά καζεηώλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2011-2012 αθνύ δελ πξνζήιζε θαλέλαο 

ελδηαθεξόκελνο λα θαηαζέζεη πξνζθνξά θαη δεηήζεθε από ην Τκήκα Τερληθήο Υπνζηήξημεο 

Νεζησηηθώλ Δήκσλ Πεηξαηά (πξώελ ΤΥΔΚ) ε ηξνπνπνίεζε ηεο 60/2011 κειέηεο πνπ είρε ζπληάμεη, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ λεζηνύ θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ ππάξρνπλ ζε απηό, ε 

αλσηέξσ ππεξεζία πξνέβε ζηελ ζύληαμε λέαο κειέηεο, ε νπνία έιαβε αξηζκό 85/2011 

πξνϋπνινγηζκνύ 440.799,80 Επξώ πιένλ ΦΠΑ 57.303,97.   

        Με ηελ 374/2011 απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ έγηλε απνδνρή ηεο 85/2011 κειέηεο θαη 

νξίζζεθε ηξόπνο εθηέιεζεο ηεο ν αλνηθηόο δηαγσληζκόο . 

        Παξαθαινύκε λα εγθξίλεηε, ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο από ηνλ Κ.Α. 15.6413  

πνζνύ 10.000,00 ( α/α δέζκεπζεο 173) θαη  ηε δηαθήξπμε δηεζλνύο  αλνηθηνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ 

πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ  αλσηέξσ κειέηε . 

        Η Οηθνλνκηθή επηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ην άξζξν 15 ηνπ ΠΔ 28/80, ην άξζξα 72 ηνπ 

Ν.3852/10 θαη ηελ παξ. 1 θαη ηελ παξ 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06, όπσο ηζρύεη    

       

Α Π Ο Φ Α  Η  Ε Δ Η  ΟΜΟΦΧΝΑ 

 
1.Θεσξεί ην ζέκα θαηεπείγνλ ,δεδνκέλνπ όηη ε ζύκβαζε κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο ιήγεη ζηηο 31/12/2011 θαη από 1/1/2012 αξκόδηνο γηα ηελ κεηαθνξά  ησλ καζεηώλ ζα είλαη ν   

Δήκνο . 

2.Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο πνζνύ 10.000,00 Επξώ, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

15.6413 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δαπάλεο ηεο  

Μεηαθνξάο καζεηώλ Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ην έηνο 2012 έρεη γίλεη 

πξνβιέςεη  ζηνλ  ππό θαηάξηηζε πξνϋπνινγηζκό θαη ε δηάζεζε  ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο ζα γίλεη κε 

λεόηεξε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο.  



 

 

 

 

 

2. Εγθξίλεη ηε δηελέξγεηα δηεζλνύο αλνηθηνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ  θαη εγθξίλεη  ηνπο όξνπο ηνπ, 

όπσο αθξηβώο παξαηίζεληαη ζηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο, πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη  ζηελ 85/2011 κειέηε 

πνπ ζπλέηαμε Τκήκα Τερληθήο Υπνζηήξημεο Νεζησηηθώλ Δήκσλ Πεηξαηά (πξώελ ΤΥΔΚ). 

 

 

 

Απηή  ε  απόθαζε  έιαβε  αύμνληα  αξηζκό 91/2011 

Σπληάρζεθε  ην  παξόλ  πξαθηηθό  θαη  ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ 

 

O  Π P O E Γ P O  T A   M E Λ H 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΤΚΟΤΛΖ   ΘΔΟΓΧΡΟ 

1. ΛΟΤΡΑΝΣΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

 

2. ΠΡΧΣΟΦΑΛΣΖ ΜΗΥΑΖΛ 

 

3. ΜΔΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

 

4. ΒΔΝΔΡΖ ΣΑΤΡΟ 

 

5. ΛΑΥΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 

 

6. ΦΑΣΔΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
 


