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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                  Από το πρακτικό της  11 - 4 - 2011 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621 
 
Αριθ.  Απόφ. 119 2011 
 
ΘΕΜΑ:  
 
Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «ΝΕΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» µε αρ. µελ.: 09/2011 (ΑΑΕ 9), προϋπολογισµού 24.538,50 ΕΥΡΩ. Ψήφιση της 
πίστωσης.  
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 11ην του µήνα Απριλίου του έτους 
2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 4408/7-4-2011 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από 
το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
Ακτσελής Γεώργιος, Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Αρπατζάνη Μαρία, Γρούγιος 
Ηλίας, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη Παρασκευή, Καρράς Ευστράτιος, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσίδης Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Μεζίκης 
Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Βαλάνος Νικόλαος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου 
Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, 
Αγοραστός Κωνσταντίνος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Κατσαρός Ιωάννης, 
Παυλίδου Λαµπρινή,  Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης Αρσένιος, Βούζας Ηλίας.  

     
ΑΠΟΝΤΕΣ :  
 Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Παπαδήµας Αναστάσιος.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν 
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 28ον  θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν  του Συµβουλίου 
ότι για την διαµόρφωση - επέκταση των νέων χώρων στέγασης προσωπικού στο ∆ήµο 
Αµπελοκήπων- Μενεµένης απαιτούνται νέες µεταλλικές κατασκευές ή συµπληρωµατικές, για 
επέκταση γραφείων, τοποθέτηση διαχωριστικών, νέων θυρών, προκειµένου να εξασφαλιστεί η 
εγκατάσταση προσωπικού και δράσεων και του περιβάλλοντα χώρου αυτών, ασφάλεια νέων 
γραφείων κ.λ.π. 
Επειδή το γραφείο µεταλλικών κατασκευών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του νέου 
∆ήµου, λόγω επέκτασης του χώρου παρεµβάσεων, έλλειψης αναγκαίου προσωπικού και φόρτου 
συντηρήσεων σε σχολεία, δηµοτικά κτίρια και αθλητικούς χώρους, αδυνατεί να ανταπεξέλθει 
πάντοτε στις παραπάνω ανάγκες, απαιτείται ανάθεση µεταλλικών κατασκευών και σε εξωτερικούς 
συνεργάτες. 
Η τεχνική υπηρεσία συνέταξε την υπ΄ αριθµόν 09/11 Τεχνική έκθεση ανάθεσης εργασίας µε τίτλο 
«Νέες µεταλλικές κατασκευές για διαµόρφωση χώρων στέγασης προσωπικού νέου ∆ήµου 
Αµπελοκήπων- Μενεµένης», αρ. έργου 09, προϋπολογισµού  11.070,00 €  µε το  Φ.Π.Α. 23%, 
δηλ. (9.000,00€ για υλικά και εργασία και 2.070,00€ Φ.Π.Α. 23%). 
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Η µελέτη περιλαµβάνει  διάφορες µεταλλικές κατασκευές όπως αυτές περιγράφονται στην Τεχνική 
Έκθεση.  
     Οι εργασίες είναι ενταγµένες στο Τεχνικό Πρόγραµµα 2011, και η σχετική πίστωση έχει 
εγγραφεί στον Κ.Α. 30.7336.12. 
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει: 
1. Την έγκριση τρόπου  εκτέλεσης των εργασιών «Νέες µεταλλικές κατασκευές για 
διαµόρφωση χώρων στέγασης προσωπικού νέου ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης», αρ. 
µελ: 09/2011, Α.Α.Ε. 09, προϋπολογισµού 11.070,00 € µε το Φ.Π.Α. 23%, δηλ. (9.000,00€ για 
υλικά και εργασία και 2.070,00€ Φ.Π.Α. 23%), µε απ’ ευθείας ανάθεση µε απόφαση ∆ηµάρχου, 
σύµφωνα µε τις § 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως συµπληρώθηκε – 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 
2. Την  ψήφιση πίστωσης ποσού 11.070,00€ σε βάρος του Κ.Α 30.7336.12 για την εκτέλεση των  
παραπάνω εργασιών. 
3. Την εκτέλεση της απόφασης από τον ∆ήµαρχο. 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 του 
άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄), την υπ’ αριθ. 9/2011 µελέτη  

                                                         
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Κατά πλειοψηφία 

Με ψήφους 17 υπέρ (Ακτσελής Γεώργιος, Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Αρπατζάνη 
Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη Παρασκευή, Καρράς Ευστράτιος, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσίδης Γεώργιος, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Μεζίκης Βασίλειος, Βαλάνος Νικόλαος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Σουσλόγλου Νικόλαος), κατά 12 (Λαδάς Παράσχος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, 
Λεµονίδου ∆έσποινα, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, 
Κατσαρός Ιωάννης, Παυλίδου Λαµπρινή,  Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης Αρσένιος, Βούζας 
Ηλίας, οι οποίοι είναι κατά της διαδικασίας της απ’ ευθείας ανάθεσης).  
 
Α). Εγκρίνει την εκτέλεση των εργασιών «Νέες µεταλλικές κατασκευές για διαµόρφωση 
χώρων στέγασης προσωπικού νέου ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης», αρ. µελ: 09/2011, 
Α.Α.Ε. 09, προϋπολογισµού 11.070,00 € µε το Φ.Π.Α. 23%, δηλ. (9.000,00€ για υλικά και 
εργασία και 2.070,00€ Φ.Π.Α. 23%), µε απ’ ευθείας ανάθεση µε απόφαση ∆ηµάρχου, σύµφωνα 
µε τις § 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως συµπληρώθηκε – τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήµερα. 
Β). Ψηφίζει πίστωση ποσού 11.070,00€ σε βάρος του Κ.Α 30.7336.12 για την εκτέλεση των  
παραπάνω εργασιών. 

0Γ). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας και την έκδοση του σχετικού χρηµατικού 
εντάλµατος στο όνοµα του δικαιούχου.  
 
                           Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 119/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  12 - 4 - 2011 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                          Ο Πρόεδρος ∆.Σ.   
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                Γεώργιος Ακτσελής                                                                                                                                                      
 


