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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               30.7.2019 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αριθ. Απόφασης: 151/2019 

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Συντηρήσεις Μικροκατασκευές 

υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» (Αρ. Μελ.: 121/2017) 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η του μήνα Ιουλίου, του έτους 2019, ημέρα της 

εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 

14569/26.07.2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

  

 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών  παρόντες  ήταν:  

1) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 3) Σιδηρόπουλος Σάββας (μέλος)  

4) Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος) 5) Αβραμίδης Κυριάκος (μέλος)  6) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος (μέλος)  

7) Πεχλιβανίδης Νικόλαος (μέλος),  

Απόντες: 1) Λαδάς Παράσχος (μέλος), 2) Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος).   

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

 

Η πρόεδρος, εισηγήθηκε το 3
ο 

θέμα
 
της ημερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, 

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 

στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α’/27-10-11). 

2. Τις διατάξεις της με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.20508/4-11-11 απόφαση του Υπουργού Διοικ.Μετ.&Η.Δ. 

3. Τις διατάξεις της με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4-11-11 εγκυκλίου του Υπουργού Διοικ.Μετ.&Η.Δ. 

4. Τις διατάξεις της με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/οικ.23243/23-11-11 εγκυκλίου του Υπουργού Διοικ.Μετ.&Η.Δ. 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 13,14,15 του Ν.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α’/9-3-99). 

6. Τις διατάξεις της παραγ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016  

7. Τις διατάξεις της παραγ. 8η του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016  

8. Τις διατάξεις της παραγ. 10 του άρθρου 376 του Ν. 4412/2016  

9. Το με ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ: mimed-ecb-a-2-id-aa-4067-eba-2019-07-25-14:00:00.000000πρακτικό κλήρωσης 

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης 

10. Η υπ’αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης 

και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών 
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και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη. Μ.Ε.Δ.) της παρ.8 (η) του άρθρου 

221 του Ν.4412/2016. 

 

Επίσης, ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 

4841/29.12.2017 τ.Β’) απόφασης το Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, πραγματοποίησε τη διαδικασία δημόσιας 

ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της πα. 8 του άρθρ.221 του Ν. 

4412/2016. Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού του κάτωθι αναφερόμενου έργου. Στην 

κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι 

καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη. Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η 

επιτροπή του άρθρ.5 της υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση 

για διεξαγωγή κληρώσεων ΜηΜΕΔ, με την υπ’ άρ. 145/2019 απόφαση Ο.Ε, είναι διμελής και αποτελείται από 

τους παρακάτω υπαλλήλους:  

1)Αικατερίνη Φωτέα,  

2) Ιωάννου Αναστασία τακτικά μέλη και αναπληρωματικά μέλη: 

1) Μαρία Αλεξίου και  

2 ) Αικατερίνη Μανωλίδου  

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας 

της κλήρωσης. 

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποίησε ηλεκτρονικό διαγωνισμό του ακόλουθου έργου: 

«Συντηρήσεις Μικροκατασκευές υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» 

με αρ. μελέτης 121/2017, προϋπολογισμού μελέτης 443.753,20€ (χωρίς ΦΠΑ), που θα χρηματοδοτηθεί από τις 

πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2018 «Συντηρήσεις - μικροκατασκευές αθλητικών 

εγκαταστάσεων  ταμειακού υπολοίπου  ΣΑΕ 016»    της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η ηλεκτρονική κλήρωση του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25.07.2019 και ώρα 14:00 μέσω 

της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gr. 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για τον ορισμό των μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, του ανωτέρω έργου 

όρισε τα 3 τακτικά και τα 3 αναπληρωματικά μέλη όπως αναφέρεται παρακάτω: 

 

Τακτικά μέλη  1. ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ– Πρόεδρος 

  

 2. ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

  

 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

  

Αναπληρωματικά μέλη  1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ- Αναπληρωτής Πρόεδρος 

  

 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΑΚΗΣ 

  

 3. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΟΓΚΙΔΗΣ 
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Σημειώνεται ότι στην παραπάνω επιτροπή θα παρίσταται και ένας (1) εκπρόσωπος των εργοληπτικών 

οργανώσεων, που θα υποδεικνύεται από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις με τον αναπληρωτή του, 

χωρίς να μετέχει στις διαδικασίες του διαγωνισμού, σύμφωνα με την παραγ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 

4412/2016. 

 

Εισηγούμαστε 

Τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Συντηρήσεις Μικροκατασκευές υφιστάμενων 

αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης»(Αρ. Μελ.:121/2017), 

προϋπολογισμού550.253,97€. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση της  

προέδρου          

 

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Συντηρήσεις Μικροκατασκευές 

υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης»(Αρ. Μελ.:121/2017), 

προϋπολογισμού550.253,97€, ως εξής: 

 

Τακτικά μέλη  1. ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ– Πρόεδρος 

  

 2. ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

10.  

11. 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

12.  

Αναπληρωματικά μέλη  1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ- Αναπληρωτής Πρόεδρος 

  

 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΑΚΗΣ 

  

10. 3. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΟΓΚΙΔΗΣ 

 

  Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 151/2019. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  31.7.2019  

                                                                                                                       Η Πρόεδρος  

                                                                                                                                     

 

  

  Μαρία Αποστολίδου 
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