
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Από το πρακτικό της 24/09/2013 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ:  Koυκουλιώτης Ε.  
Τηλ. 2313313689  
 
 
Αριθ. Απόφασης  171/2013                                               
  
Θέµα: Εγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «∆ιαµόρφωση 
οικοπέδου Φιλίππου» µε αριθµό µελέτης 75/2013 και Κ.Α.Ε.«Ε-7785-13», προϋπολογισµού 295.893,00 
€.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 24ην του µήνα Σεπτέµβρη του έτους 2013 
ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 15,00µµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε έκτακτη-κατεπείγουσα 
συνεδρίαση µετά από την 14929/24-9-2013 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. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  παρόντες ήταν:  
 
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, πρόεδρος β) Γρούγιος Ηλίας, µέλος γ) Καραλιόπουλος Σωτήρης, µέλος Σιώπης 
Κων/νος, µέλος δ) Μεζίκης Βασίλειος, µέλος στ) Σουσλόγλου Νικόλαος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου 
∆έσποινα , Κατσαρός Ιωάννης. 
 
Απόντες: Ουδείς 
 

Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα, επειδή σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των 
ενταγµένων έργων του προγράµµατος, καταληκτική ηµεροµηνία για την εκτέλεση τους είναι η 15-11-
2013.  
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι   µε 
την αριθ. 266/24.07.2013 απόφαση του ∆.Σ εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου: «∆ιαµόρφωση 
οικοπέδου Φιλίππου» µε αριθµό µελέτης 75/2013 και Κ.Α.Ε.«Ε-7785-13», προϋπολογισµού 
295.893,00 €, µε τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισµού.  
Στη συνέχεια µε την  υπ’ αριθµό 151/26.08.2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ψηφίσθηκε 

πίστωση για την εκτέλεση του έργου και εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης της δηµοπρασίας 

Ηµεροµηνία δηµοπράτησης  ορίστηκε και διεξάχθηκε την 17.09.2013 

 
Μετά τα παραπάνω, 

 
ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε : 

 

Την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού που διενεργήθηκε στις 17.09.2013 όπως αυτό 
προκύπτει από το πρακτικό.  

 



Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την αριθ. 266/24.07.2013 απόφαση του ∆.Σ και υπ’ αριθ. 
151/26.08.2013 της Ο. Ε. το από 17-9-2013 πρακτικό δηµοπρασίας 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                        Οµόφωνα 

 
Α). Εγκρίνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού που διενεργήθηκε στις 17.09.2013 για την εκτέλεση του 
έργου «∆ιαµόρφωση οικοπέδου Φιλίππου» µε αριθ. µελέτης 75/2013 και Κ.Α.Ε.«Ε-7785-13», 
προϋπολογισµού 295.893,00 €, µε τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισµού σύµφωνα µε το οποίο  
προσωρινός µειοδότης αναδεικνύεται η εταιρεία ΒΟΡΡΑΣ Α.Τ.Ε. µε µέση έκπτωση 12%. 

 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο τη εκτέλεση της παρούσης. 

 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  171/2013 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                      Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                        Αµπελόκηποι  26/9/2013  
 
                                                        Ακριβές Απόσπασµα  
Ο Γραµµατέας                                             
                                                              Ο Πρόεδρος 
 
  
Ε. Κουκουλιώτης                                   Παναγιωτίδης Γαβριήλ 

 
 


