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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               18.7.2018 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

  Αριθ. Απόφασης: 167/2018 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση διενέργειας διαδικασίας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με μηχανικό εξωτερικό συνεργάτη για 

την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτικοί Παιδικοί 

Σταθμοί – ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης¨ 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η του μήνα Ιούλη, του έτους 2018, ημέρα της 

εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 

15218/11.7.2018 έγγραφη πρόσκληση του 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)  

Πεχλιβανίδης  Νικόλαος (μέλος) 5) Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος) 6) Αβραμίδης Κυριάκος (μέλος) 7) Πουρσανίδης 

Τριαντάφυλλος (μέλος) 8) Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος). 

  Απόντες: Λαδάς Παράσχος  (μέλος) . 

       

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

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 3
ο
 Έκτακτο θέμα, το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. ΦΕΚ 141/τ. Α΄/28-9-2017 δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα 99/2017, το οποίο 

εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ.1 του άρθρου 43 του ν.4369/2016 (Α΄13), και με το οποίο καθορίζονται οι 

προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών βρεφικών και βρεφονηπιακών 

σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των Δήμων ή υπηρεσίας των Δήμων, οι τεχνικές 

προδιαγραφές, οι ειδικοί όροι καταλληλότητας τους, καθώς κα η διαδικασία ελέγχου τους. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, οι ήδη λειτουργούντες Δημοτικοί Παιδικοί Βρεφικοί και 

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών, απαιτείται να διαθέτουν πιστοποιητικό 

πυρασφάλειας. 

Η ανάθεση αφορά την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης» προκειμένου να γίνει η 

αδειοδότηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη διότι η Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης αδυνατεί να διαθέσει μηχανικούς της Υπηρεσίας λόγω 

μεγάλου  φόρτου εργασιών (Σχετ.Αρ.Πρωτ.ΔΤΥ:2628/14-06-2018). 
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 Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση της  

προέδρου             

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει τη διενέργεια διαδικασίας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με μηχανικό εξωτερικό συνεργάτη, για την 

έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτικοί Παιδικοί 

Σταθμοί – ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης¨. 

 

Β)  Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

      

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 167/2018. 

 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  19.7.2018  

                                                                                          

Η Πρόεδρος  

                                                                                                                                     

 

Μαρία Αποστολίδου 
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