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                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                    Από το πρακτικό της  13 - 06 - 2016 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 204/ 2016 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών: «Συντήρησης 
βαφών κτιρίων ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων», αριθµ. µελέτης 49/16. 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 13η του µήνα Ιουνίου έτους 2016, ηµέρα 
της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε 
τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 7493/09-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου,  που 
δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) 
µελών ήταν παρόντες είκοσι πέντε (25) και απόντες οκτώ (08) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  
νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Μανωλόπουλος Βασίλης 2 Σουσλόγλου Νικόλαος 
3 Αποστολίδου Μαρία 3 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
4 Γυµνόπουλος Κοσµάς 4 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 
5 Κωνσταντίνου Κυριάκος 5 Εµεινίδης Αναστάσιος  
6 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 6 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 
7 Κατζικάς Γεώργιος 7 Λαϊνάκου Αφροδίτη 
8 Καρράς Ευστράτιος 8 Σµήλιος Ηλίας 
9 Σιδηρόπουλος Σάββας 9  

10 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  10  
11 Κεσόγλου Παύλος 11  
12 Κουσενίδης Αλέξανδρος 12  
13 Γρούγιος Ηλίας 13  
14 Μεζίκης Βασίλειος 14  
15 Κυριλλίδης Γεώργιος 15  
16 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 16  
17 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 17  
18 Λαδάς Παράσχος 18  
19 Λαδάς Ευάγγελος 19  
20 Ράπτου Ολγα 20  
21 Καζαντζίδης Γεώργιος 21  
22 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 22  
23 Αβραµίδης Μωϋσής 23  
24 Νοτάκης Ιωάννης  24  
25 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  

 
 

 
 



 
Ο Αντιπρόεδρος 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 η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  

Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν στη συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Μενεµένης  κα Παληκαρίδου Αναστασία και  η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη. 

Ο Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο έκτακτο θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί σαν                  
θέµα της ηµερήσιας διάταξης και  έθεσε υπ όψη των µελών ότι: 
     
Έχοντας υπόψη:  

Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 
1. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» και ειδικότερα του άρθρου 65 παρ.1 αναφορικά µε τις αρµοδιότητες του δηµοτικού 
συµβουλίου. 

2. Του Π.∆. 113/10(ΦΕΚ 194 Α,209 Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 
3. Του Π.∆.28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». 
4. Του άρθρου 157 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-14) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 
5. Των άρθρων 209, 273 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
6. Του άρθρου 20 παραγ.13 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263Α) «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και 

ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» µε το οποίο προστίθενται οι 
παραγρ. 9 και 10 στο άρθρο 209 του Ν.3463/06. 

7. Του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις». 

8. Της αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291Β’/11-08-10) αναφορικά 
µε τα χρηµατικά όρια για την σύναψη δηµόσιων συµβάσεων  

9. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.» 

10. Του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/12 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» ήτοι «Όµοιες ή οµοειδείς δαπάνες, 
δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριµένο 
προϋπολογισµό της Περιφέρειας ή του ∆ήµου και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε 
διαφορετικές περιφερειακές ή δηµοτικές ενότητες, αντιστοίχως». 

 
Β) Τις διατάξεις του Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94/27.05.2016 τεύχος Α': "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της 

συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις" αναφορικά µε 
την αλλαγή του ΦΠΑ σε 24% µε αποτέλεσµα την αλλαγή της αρχικής τεχνικής έκθεσης. 
 

Γ) 1. Την µε αριθµό 49/25-05-16 τεχνική έκθεση από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδοµίας-
Καθαριότητας & Περιβάλλοντος, Τµήµα Συντηρήσεων έργων και Αποθήκης Υλικών 

 2.  Την µε αριθµό 192/16 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
3. Την µε αριθµό 49/09-06-16 νέα τεχνική έκθεση από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδοµίας-

Καθαριότητας & Περιβάλλοντος, Τµήµα Συντηρήσεων έργων και Αποθήκης Υλικών, η οποία έχει 
υπολογισθεί µε ΦΠΑ 24% 

 
 
 
 
 
  



κ α λ ε ί τ α ι  τ ο  ∆ η µ ο τ ι κ ό  Σ υ µ β ο ύ λ ι ο  

1. Να ακυρώσει την αρχική απόφαση µε αριθµό 192/16 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αναφορικά µε την 
έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών: «Συντήρησης βαφών 
κτιρίων ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων» µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης) ενδεικτικού προϋπολογισµού 48.770,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό 
ανάθεσης 59.987,10€ συµπ/νου ΦΠΑ 23%. 

2. Να εγκρίνει την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού και να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης για την ανάθεση 
των υπηρεσιών: «Συντήρησης βαφών κτιρίων ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων» µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) ενδεικτικού προϋπολογισµού 
48.380,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 59.991,20€ συµπ/νου ΦΠΑ. 

2. Να αναθέτει στην Οικονοµική Επιτροπή α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών β) τη σύνταξη των 
όρων διακήρυξης και γ) την δέσµευση, την ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 
 

                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Ακυρώνει την αρχική απόφαση µε αριθµό 192/16 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αναφορικά µε την έγκριση 
διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών: «Συντήρησης βαφών κτιρίων 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων» µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης) ενδεικτικού προϋπολογισµού 48.770,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό 
ανάθεσης 59.987,10€ συµπ/νου ΦΠΑ 23%. 
Β) Εγκρίνει την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού και  καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης για την ανάθεση 
των υπηρεσιών: «Συντήρησης βαφών κτιρίων ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων» µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) ενδεικτικού προϋπολογισµού 
48.380,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 59.991,20€ συµπ/νου ΦΠΑ. 

  Γ) Αναθέτει στην Οικονοµική Επιτροπή α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών β) τη σύνταξη των  
όρων διακήρυξης και γ) την δέσµευση, την ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 
∆) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 204/2016 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
  

Ο Προεδρεύων Σύµβουλος                                                                 Τα Μέλη 
 
Κυρίλλίδης Γεώργιος                                                          Αµπελόκηποι  14 - 06 - 2016 
            
                                               Ακριβές Απόσπασµα 
  
 Η Ειδική Γραµµατέας                                                                   Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                             Βαλάνος Νικόλαος 


