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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 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                  Από το πρακτικό της 30 - 6 - 2014 
                                                                                                                    συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 192/ 2014 
 
ΘΕΜΑ: Ορισµός επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» µε αρ. µελ. 48/2013 και 
προϋπολογισµό 30.175,00 €.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 30ην του µήνα Ιουνίου του έτους 
2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από 8656/26-6-2014 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Καρράς 
Ευστράτιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος, Σάββα 
Αικατερίνη, Χοϊδης Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου 
Λαµπρινή,  Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης Βασίλειος, Σιώπης Κωνσταντίνος, 
Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Πατσιάς Γεώργιος, Κουσίδης Γεώργιος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Τσακαλίδης Ηρακλής, Σαπρανίδου Σωτηρία, 
Κατσαρός Ιωάννης.  
 
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.  
 
Επίσης κλήθηκαν αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων 
και Μενεµένης.  
 

Ο Πρόεδρος αναφέρει το 7ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι 
σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/2011: 
«Στις περιπτώσεις που, για τη νόµιµη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, 
παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συµµετοχή µέλους µετά 
από υπόδειξη από το αρµόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συµµετοχή εκ της θέσεως ή 
ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα µέλη προκύπτουν µετά από διαδικασία κληρώσεως, µεταξύ 
όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόµο να συµµετέχουν στο εν λόγω συλλογικό 
όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρµόδια για την συγκρότηση του συλλογικού 
οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µπορεί να ρυθµίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέµατα που 
αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.»  
Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δηµοσιεύτηκε η υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 
21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης (∆ιενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό µελών των 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση 
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ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 
2540/07.11.2011 τεύχος Β’), 
 
Σχετικά µε το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ 28ης 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» µε αρ. µελ. 48/2013 και προϋπολογισµό 30.175,00€, η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µε το 26-6-2014 έγγραφό της µας ανακοίνωσε την περαίωσή του και 
τη σύνταξη της τελικής επιµετρήσεως (βλ. ………….. έγγραφο) και ζήτησε την παραλαβή του. 
 
Η Τεχνική υπηρεσία διενήργησε την από  26-6-2014 κλήρωση για την ανάδειξη των µελών 
(τακτικών και αναπληρωµατικών), που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής του 
έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» µε αρ. µελ. 48/2013 και προϋπολογισµό 30.175,00 €, Τα ονόµατα των 
υπαλλήλων που κληρώθηκαν εµφαίνονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 2260/26-6-2014 Πρακτικό 
Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
 
Το γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου (υπηρεσία που είναι αρµόδια γενικά για τη διοικητική - 
γραµµατειακή υποστήριξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) διενήργησε την από 27 -6-2014  
κλήρωση για την ανάδειξη των δηµοτικών συµβούλων, που θα αποτελέσουν µέλη (τακτικό 
και αναπληρωµατικό) της επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου Τα ονόµατα των 
συµβούλων που κληρώθηκαν εµφαίνονται στο από 27-6-2014 Πρακτικό Κληρώσεως, το 
οποίο θέτω υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.  
 
Μετά το τέλος της εισήγησής του, ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
 
− τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και κυρίως τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 
3669/2008 (Α' 116)  
− τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και κυρίως τις διατάξεις των άρθρων 16 και την παρ. 2 
του άρθρου 15 του π.δ. 171/1987 (Α' 84) 
− το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226) και την υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 
21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης 
− τον προϋπολογισµό του έργου  
− την 48/2013 µελέτη της Τεχνικής υπηρεσίας 
− το από 26-6-2014έγγραφο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας  
− το υπ’ αριθ.πρωτ. 2260/26-6-2014 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους 
τρεις υπαλλήλους της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που διενήργησαν την κλήρωση. 
− Το από 27-6-2014 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους τρεις 
υπαλλήλους της γραµµατειακής υποστήριξης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που διενήργησαν 
την κλήρωση. 
 
- την αριθµό 155/08.04.2013 Απόφαση ∆.Σ. εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο 
Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου του ΥΠΕΚΑ «Αστική Αναζωογόνηση 
2012-2015», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αναβάθµιση αστικών υποδοµών». 
- την µε αριθµό 296/10.09.2013  Απόφαση του ∆.Σ. εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου µε 
πρόχειρο διαγωνισµό. 
- την µε αριθµό 165/10.09.2013 Απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης της 
δηµοπρασίας. 
- την µε αριθµό 385/04.11.2013  Απόφαση του ∆.Σ. τροποποιήθηκε το Τεχνικό Πρόγραµµα 
έτους 2013. 
- την µε αριθµό 170/24.09.2013 Απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισµού 
στην εταιρεία Αργυροπούλου Μ. Κασαµπαλής Ι. Ο.Ε. φέροντας έκπτωση (6,00 %) επί των 
τιµών του τιµολογίου της µελέτης.   
- την από  17.10.2013 σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου και της αναδόχου εταιρείας. 
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 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Οµόφωνα 

Α). Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής του έργου  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» µε αρ. µελ. 48/2013 και 
προϋπολογισµό 30.175,00 €, η οποία αποτελείται από τα εξής µέλη: 
Α/Α Τακτικά µέλη Αναπληρωµατικά Μέλη 

 

1 Καρρά Ευστράτιο ∆. Σ. τακτικό 

µέλος ……………………….. 

Μπουντούρη Παρασκευή ∆.Σ. 

αναπληρωµατικό µέλος 

……………………….. 

2 Σταυρούλη Σαβίνα Αγγελική Πολ. 

Μηχ/νός ΠΕ ως πρόεδρος 

 ……………………….. 

Σολακίδης Παναγιώτης Πολ. 

Μηχ/κός Αναπλ. Πρόεδρος 

……………………….. 

3 Μανωλίδου Αικατερίνη Πολ. 

Μηχ/κός τακτικό µέλος 

…………………………… 

Σπάσος Ιωάννης Τοπγρ. Μηχ/κός, 

αναπληρ. Μέλος 

…………………………… 

 ……………………………. ……………………………… 

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κα  Σταυρούλη Σαβίνα Αγγελική Πολ. Μηχ/νός ΠΕ µε Γ’ 
Βαθµό από ∆ήµο Κορδελλιού Ευόσµου  
Έργο της επιτροπής είναι η προσωρινή παραλαβή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» µε αρ. µελ. 
48/2013 και προϋπολογισµό 30.175,00 € 
 
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της, το υπ’ 
αριθ.πρωτ. 2260/26-6-2014 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους τρεις 
υπαλλήλους της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας  και το από 27-6-2014 Πρακτικό Κληρώσεως της 
∆ιεύθυνσης γραµµατειακής υποστήριξης το ∆ηµοτικού Συµβουλίου που υπογράφεται από 
τους τρεις υπαλλήλους αυτής.  

         
      Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
                                   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 192/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  31 - 6 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο πρόεδρος     
 
   
Ε. Κουκουλιώτης                                   Ακτσελής Γεώργιος    


