
 

    

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               30.7.2019 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αριθ. Απόφασης: 152/2019 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης 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 4
ο 

θέμα
 
της ημερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

1. Την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 12348/01.07.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με 

α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αριθμό Α.Α.Υ. 426δαπάνης ύψους 150.000,00 € (Κ.Α. 30.7331.03) 

2. Την δέσμευση πίστωσης για το έτος 2020 από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 200.253,97 €, και ΣΑΤΑ με 

το ποσό των 100.00,00 €. 

3. Την δέσμευση πίστωσης για το έτος 20201 από ΣΑΤΑ με το ποσό των 100.00,00 €. 

4. Το σχέδιο Αναλυτικής Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων 

συμβάσεων έργου κάτω  των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.  

Εισηγούμαστε 

Την έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Συντηρήσεις Μικροκατασκευές υφιστάμενων αθλητικών 

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

προϋπολογισμού550.253,97€,με εργολαβία μετά από ανοικτή διαδικασία. 

      

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

προέδρου 

ΑΔΑ: 622ΣΩΨΕ-8Ν5



 

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του έργου «Συντηρήσεις Μικροκατασκευές υφιστάμενων αθλητικών 

εγκαταστάσεων Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης»(Αρ. Μελ.:121/2017), προϋπολογισμού550.253,97€,με 

εργολαβία μετά από ανοικτή διαδικασία. 

 

  Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 152/2019. 

 

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 

ΑΔΑ: 622ΣΩΨΕ-8Ν5
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