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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                         ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
                         Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
                         Αµπελόκηποι 

                                  

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                     Απόσπασµα  
      κα Κουκουτέγου Κλ.                                                         Από το πρακτικό της 7-09-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 273/2015 
  
 
 ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια και τοποθέτηση 
ανταλλακτικών και οργάνων παιδικής χαράς» (αριθµ.µελ.68/15). 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 7η του µήνα Σεπτεµβρίου του 
έτους 2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 12190/3-9-2015 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, Εµεινίδης Αναστάσιος,  Γρούγιος Ηλίας, Βαλάνος Νικόλαος, 
Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Κατζικάς Γεώργιος, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Μεζίκης Βασίλειος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, 
Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης 
Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Γυµνόπουλος Κοσµάς, 
Καρράς Ευστράτιος, Κεσόγλου Παύλος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Λαδάς Ευάγγελος, Αβραµίδης 
Μωϋσής, Τσοµπανοπούλου Μελίσσα.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. 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 ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης κα Κόπτη 
Ελένη και κα Παλληκαρίδου Αναστασία αλλά δεν παρέστησαν.  
 
Ο Αντιπρόεδρος κος Κυριλλίδης Γεώργιος, (αντικαθιστώντας τον πρόεδρο , ο οποίος αποχώρησε λόγω 
ανειληµµένων υποχρεώσεων του) εισηγήθηκε το 7ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης  και ο Αντ/ρχος κος 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, έθεσε υπ΄ όψιν των µελών ότι  
 

Έχοντας υπόψη:  
Α) Τις διατάξεις : 

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 Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-14) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 

3. Των άρθρων 209, 273 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
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4. Της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ.Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β). 

5. Του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»  
6. Του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
7. Της αρ. Π1/3305/03.11.10 (ΦΕΚ 1789/12.11.10 τεύχος Β) απόφασης του Υφυπουργού 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης 
συµβάσεων προµηθειών, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5, 12, 13 και 
16) του Ν.2286/95»  

8. Της αρ. Π1/3306/03.11.10 (ΦΕΚ 1789/12.11.10 τεύχος Β) απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εξαίρεση Προµηθειών από την ένταξη τους 
στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π)».  

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.» 

 
 

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 εγκρίνει την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια και τοποθέτηση 
ανταλλακτικών και οργάνων παιδικής χαράς» (αριθµ.µελ.68/15), µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, ενδεικτικού προϋπολογισµού 36.585,36€ πλέον ΦΠΑ 
23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 44.999,99€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
Αναλυτικότερα, ο διαγωνισµός αφορά τρεις διακριτές επί µέρους οµάδες: 
Οµάδα Α: Προµήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών οργάνων παιδικής χαράς, ενδεικτικού 
προϋπολογισµού 8.897,36€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι ποσό ανάθεσης 10.943,75€ συµπ/νου 
ΦΠΑ. 
Οµάδα Β: Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς, ενδεικτικού 
προϋπολογισµού 16.105,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι ποσό ανάθεσης 19.809,15€ συµπ/νου 
ΦΠΑ. 
Οµάδα Γ: Προµήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας, ενδεικτικού προϋπολογισµού 
11.583,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι ποσό ανάθεσης 14.247,09€. 

 

Να αναθέσει 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 Αντιπροέδρου 
                                                         
                                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
                                                                        Οµόφωνα            
 

Α). Εγκρίνει την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια και τοποθέτηση 
ανταλλακτικών και οργάνων παιδικής χαράς» (αριθµ.µελ.68/15), µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή, ενδεικτικού προϋπολογισµού 36.585,36€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό 
ανάθεσης 44.999,99€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
Αναλυτικότερα, ο διαγωνισµός αφορά τρεις διακριτές επί µέρους οµάδες: 
Οµάδα Α: Προµήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών οργάνων παιδικής χαράς, ενδεικτικού 
προϋπολογισµού 8.897,36€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι ποσό ανάθεσης 10.943,75€ συµπ/νου ΦΠΑ. 
Οµάδα Β: Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς, ενδεικτικού προϋπολογισµού 
16.105,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι ποσό ανάθεσης 19.809,15€ συµπ/νου ΦΠΑ. 
Οµάδα Γ: Προµήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας, ενδεικτικού προϋπολογισµού 
11.583,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι ποσό ανάθεσης 14.247,09€. 

 

Β). 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. 
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Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
                       
                            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 273/2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
Ο Πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 
Κυριλλίδης Γεώργιος                          
                                                         Αµπελόκηποι 8 - 09 - 2015 
                                                          
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                              Ο Πρόεδρος   
    
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Βαλάνος Νικόλαος 


