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                             Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν   11 η ς  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ 
                                              του Διοικητικού Συμβουλίου  του Ν.Π.Δ.Δ.  
                         «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Αλμωπίας» 
 

Αριθμός Απόφασης 46/2015 

ΘΕΜΑ 2ο׃ << ΄Εγκριση ποσού 12.264.00 ευρώ με τον ΦΠΑ για εργασίες  απεντόμωσης, 
απολύμανσης, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών  των   εγκαταστάσεων  όλων των  
σχολικών μονάδων της   Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου 
Αλμωπίας για το σχολικό έτος 2015 – 2016   >>   

 
Στις 24 Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα  15:00 στην αίθουσα του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας (Πλατεία Αγγελή Γάτσου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας», κατόπιν κατόπιν της με   αριθ.πρωτ. 151/19-08-
2015 πρόσκλησης του Προέδρου, κου Γεωργίου Χρήστου προς κάθε μέλος ξεχωριστά για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα   θέματα ημερήσιας διάταξης. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσία του Προέδρου, βρέθηκε σε απαρτία, δεδομένου ότι 
από τα εννέα (9) μέλη ήταν  παρόντα  τα πέντε (5) και συγκεκριμένα 
 
Παρόντα Τακτικά Μέλη:                                    Απόντα Τακτικά Μέλη:               
 Γεωργίου Χρήστος,Πρόεδρος      Μπογδάνης Μιχαήλ 
 Χατζηγιαννίδης Γεώργιος,Αντιπρόεδρος     Μισώρη Ελένη                
Γρηγοριάδης Χρήστος                                       Δεμερτζίδης Θωμάς      
Τοπούζης Πέτρος                      
Ιατρίδου Ελένη       που δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 
Κωνσταντινίδου Ελένη   
        
 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Λαζοπούλου Αρχοντούλα, υπάλληλος του Δήμου 
Αλμωπίας, ως γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών.                                                                                                            
                          
 

Εφόσον διαπιστώθηκε η απαρτία του σώματος και αφού δεν προέκυψε 
κάποιο άλλο κώλυμα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Γεωργίου Χρήστος, έθεσε το 2ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης,  το οποίο θέμα αφορά στην :  ΄Εγκριση πίστωσης για εργασίες  
μυοκτονίας, απολύμανσης και απεντόμωσης των  εγκ/σεων  όλων των  σχολικών μονάδων  
της   Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας για το σχολικό έτος 
2015 – 2016 .  

Αφού έθεσε  υπόψη του Σώματος την   με αρ. 2/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ    στην οποία η  
συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 12.264,00  ευρώ με τον  Φ.Π.Α. , 
πρότεινε , για την διεκπεραίωση της ανωτέρω εργασίας  την έγκριση  της Τεχνικής Μελέτης και 
έγκριση του   ποσού.   

 
 

ΑΔΑ: 6ΒΗ0ΟΚΛΙ-ΔΒΤ



        Η εργασία θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος,  σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1) Του άρθρου 209 ΔΚΚ του Ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 
20 Ν. 3731/2008 
2) Τις προβλέψεις του άρθρου 83 Ν. 2362/95 ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια (ΦΕΚ 247 
Α΄) τα οποία αναπροσαρμόσθηκαν με τις ΑΥΟ 2/45564/0026/2001 και 35130/739/9-8-10. 
         Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει ύστερα από την έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και την 
υποβολή σχετικού φορολογικού στοιχείου ή με την έκδοση απόδειξης δαπάνης, προσκομίζοντας 
και Ασφαλιστικό Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης. 
          
         Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να πάρει απόφαση. 
Το Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής, μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 
     1. Την εισήγηση του Προέδρου . 

    2. Την ανάγκη  απεντόμωσης, απολύμανσης, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών των σχολικών 
εγκ/σεων   
             
                                            Αποφασίζει ομόφωνα  
 
     Α.   Εγκρίνει τη δαπάνη  και διαθέτει πίστωση ποσού    12.264,00  € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. για εργασίες   απεντόμωσης, απολύμανσης, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών  των  
εγκ/σεων  όλων των  σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας 
για το σχολικό έτος 2015-2016. 
       Η εργασία θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση  από τον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ, ύστερα  από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1) Του άρθρου 209 ΔΚΚ του Ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 

20 Ν. 3731/2008. 

2) Τις προβλέψεις του άρθρου 83 Ν. 2362/95 ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια (ΦΕΚ 247 

Α΄) τα οποία αναπροσαρμόσθηκαν με τις ΑΥΟ 2/45564/0026/2001 και 35130/739/9-8-10. 

     Β. Εγκρίνει την με αρ.  2/12015  ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  και τον συνημμένο σ΄αυτήν Ενδεικτικό 
Προϋπολογισμό για τις παραπάνω εργασίες . 
    Οι ενδιαφερόμενοι με την προσφορά τους υποχρεούνται  να προσκομίσουν 
Ασφαλιστικό Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης και Κατάσταση με όλες τις επιφάνειες-αίθουσες  
που θα καλύψουν  κατά την διάρκεια των εργασιών, καθώς επίσης και κατάσταση με όλες 
τις επιφάνειες-αίθουσες  ανά Σχολική Κοινότητα. 
               Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει ύστερα από την έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και 
την υποβολή σχετικού φορολογικού στοιχείου ή με την έκδοση απόδειξης δαπάνης.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 46/2015. 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

                          (υπογραφή)                                                                            (υπογραφές) 
 
                   Ακριβές απόσπασμα                                                                                                               
                    Αριδαία 26/08/2015                                                        
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       
 
 
                        ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΑΔΑ: 6ΒΗ0ΟΚΛΙ-ΔΒΤ
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