
 

 

 

                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Ταχ. Δ/νση 

 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

FAX 

e-mail 

: Πολυτεχνείου 50

  63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

: Ψαθά Κωνσταντία

: 23713- 5073

: 23710 22266

:  oikonomiko

 

Από το πρακτικό 19/2011 

    Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή

του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε

από την υπ’ αριθ. 26949/16-12-

3852/10. 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος

Ο.Ε. 3.Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Θωµάς Καπλάνης

 

Αριθµός θέµατος: έκτακτο 

Αριθµός Απόφασης: 246 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

  Πολύγυρος   30-

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ 

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

50738 

: 23710 22266 

oikonomiko@poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

/2011 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

εικοστή (20η) ∆εκεµβρίου 2011 και ώρα  12.00  στ

ήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρ

-2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε

έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από

Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Μπογδάνος Κωνσταντίνος

∆ηµήτριος, 4. Πλιάκος Αστέριος, 5., τακτικά µέλη της Ο.Ε

Θωµάς Καπλάνης, 2. Μαρία Σαράντη, 3.∆ήµητσας ∆ηµήτριος 

Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας ανοικτού

Μειοδοτικού διαγωνισµού για τη «Μεταφορά

Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Πολυγύρου για το σχολικό έτος 2011-2012
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

-12-2011 

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /27708 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα 

Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα 

σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 

διαπίστωσε ότι από τα επτά µέλη της 

Μπογδάνος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος 

µέλη της Ο.Ε,  

∆ηµήτριος τακτικά µέλη Ο.Ε. 

δηµοπρασίας ανοικτού δηµόσιου  

για τη Μεταφορά µαθητών  

∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ∆ήµου 

2012» 
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     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση 

των πρακτικών. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε 

όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.  

 Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε 

τα εξής: «Την ∆ευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011 συνήλθε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και διεξήγαγε τον 

διαγωνισµό. Κατατέθηκαν έντεκα προσφορές από τις οποίες κρίθηκαν αποδεκτές τρεις. Ο 

διαγωνισµός συνεχίστηκε την Τρίτη 15 Νοεµβρίου 2011 µε την αποσφράγιση των οικονοµικών 

προσφορών, οι οποίες καταχωρήθηκαν στον πίνακα ανά δροµολόγιο, στον οποίο σηµειώθηκε ο 

µειοδότης έκαστου δροµολογίου και µονογράφηκε από την επιτροπή διαγωνισµού. 

Κατά του ανωτέρω πρακτικού κατατέθηκε η υπ’ αριθ. 25091/22-11-2011 ένσταση του Τσίγγανου 

Κων/νου η οποία εξετάστηκε από την επιτροπή ενστάσεων του διαγωνισµού και γνωµοδότησε υπέρ 

της απόρριψης του διαγωνιζοµένου Φιλίππου Κων/νου µε το από 7-12-2011 πρακτικό γνωµοδότησης. 

Έπειτα των ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκριθούν τα πρακτικά διενέργειας του 

ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού & να λάβει απόφαση για την υπ’ αριθ. 25091/22-11-

2011 ένσταση του Τσίγγανου Κων/νου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει τα από 24-10-2011 & 15-11-2011 πρακτικά διενέργειας ανοικτού δηµόσιου 

µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Μεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας & δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης του ∆ήµου Πολυγύρου για το σχολικό έτος 2011-2012» 

2. Απορρίπτει την υπ’ αριθ. 25091/22-11-2011 ένσταση του Τσίγγανου Κων/νου. 

3. Αναθέτει στην εταιρία «ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ Α.Ε.» την εκτέλεση των δροµολογίων:  

α) 31 (Γαλάτιστα – Πολύγυρος) έναντι του ποσού 11.787,55 € συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. (ποσοστό έκπτωσης 11%) 

β) 32 (Πολύγυρος – Γαλάτιστα) έναντι του ποσού 11.305,89 € συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. (ποσοστό έκπτωσης 12%) 

γ) 41 (Ορµύλια – Ψακούδια) έναντι του ποσού 1.958,57 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

(ποσοστό έκπτωσης 1%) 
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δ) 42 (Μεταµόρφωση – Ορµύλια) έναντι του ποσού 4.739,67 € συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. (ποσοστό έκπτωσης 1%) 

ε) 43 (Ορµύλια – Μεταµόρφωση) έναντι του ποσού 4.739,67 € συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. (ποσοστό έκπτωσης 1%) 

4. Αναθέτει στον ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟ την εκτέλεση των δροµολογίων: 

   α) 29 (Μεταµόρφωση  - Πολύγυρος) έναντι του ποσού 15.075,28 € συµπεριλαµβανοµένου 

του Φ.Π.Α. (ποσοστό έκπτωσης 26%) 

β) 30 (Πολύγυρος – Μεταµόρφωση) έναντι του ποσού 13.161,40 € συµπεριλαµβανοµένου 

του  Φ.Π.Α. (ποσοστό έκπτωσης 26%) 

γ) 96 (Ν. Μουδανιά – Πολύγυρος) έναντι του ποσού 13.567,70 € συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. (ποσοστό έκπτωσης 12%)  

δ) 97 (Πολύγυρος – Ν. Μουδανιά) έναντι του ποσού 11.649,95 € συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. (ποσοστό έκπτωσης 12%) 

5. Κηρύσσει άγονα τα υπόλοιπα δροµολόγια (1-28, 33-40, 44-95) 

6. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση 386.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6162.001 µε τίτλο: 

«Μεταφορά µαθητών της  Α/βάθµιας και  Β/βάθµιας εκπαίδευσης» και στα ονόµατα των 

δικαιούχων 

7. Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την απευθείας ανάθεση των άγονων δροµολογίων µέσω 

της διαδικασίας της διαπραγµάτευσης εφόσον ισχύουν οι αρχικοί όροι της διακήρυξης. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    246/ 2011 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  20η ∆εκεµβρίου 2011 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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