
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Απόσπασµα 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ                            Από το πρακτικό της  6- 10 - 2011 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                               συνεδρίασης της Ο.Ε.  
Πληρ. Κουκουλιώτης Ε.  
Τηλ. 2310 - 729  609.  
 
Αριθ. Απόφασης: 180/2011                                               
 
Θέµα: Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση ασφαλτικών τµηµάτων οδών του 
∆ήµου» µε αρ. µελ.: 76/2011 προϋπολογισµού: 73.800,00 €.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα Πέµπτη, 6η Οκτωβρίου 2011 και 
ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την αριθ. 
πρωτ. 13669/30-9-2011 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) Μπουντούρη Παρασκευή, µέλος γ)  Καρράς 
Ευστράτιος, µέλος δ) Γρούγιος Ηλίας, µέλος ε) Αγοραστός Κων/νος, µέλος στ) Κατσαρός 
Ιωάννης.  
 
Απόντες: Σιώπης Κων/νος, Κουσίδης Γεώργιος, Σάββα Αικατερίνη.  
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη των µελών ότι µε 
την υπ' αριθµό 258/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η τροποποίηση  του 
τεχνικού προγράµµατος βάσει της υπ’ αρ. 76//2011 Μελέτης µε τίτλο «Συντήρηση ασφαλτικών 
τµηµάτων οδών του ∆ήµου» προϋπολογισµού 60.000,00€ + 13.800,00€ ΦΠΑ σύνολο 
73.800,00€ καθώς και η τροποποίηση του προϋπολογισµού µεταφέροντας ποσό 30.000,00€ 
από τον Κ.Α. 9111 µε τίτλο αποθεµατικό στον νέο ΚΑ 30.7323.22 του έργου του θέµατος. Το 
υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί από τις πιστώσεις του 2012. 
 
Ο καθορισµός των όρων δηµοπράτησης γίνεται από την Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στις διατάξεις των Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον  
3263/2004 καθώς και τον Ν3852/2010 άρθρο 72 παρ.1ε ( Νόµος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ –αρµοδιότητες 
Οικονοµικής Επιτροπής). 
 
Η κατασκευή του έργου θα γίνει µε Πρόχειρο διαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 
δ)του άρθρου 3 του Ν3669/08 ,του άρθρου 29 του ίδιου νόµου  και της Υπουργικής Απόφασης  
35130/739/10 µε την οποία θεσπίστηκε ως όριο για την εκτέλεση έργων µε πρόχειρο 
διαγωνισµό το ποσό των 60.000,00€. 
 
Προτείνεται  προς την  Ο.Ε : 

Α)  η ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00€ , 
Β)  η έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου βάσει της µε αριθ.  76/2011 µελέτης της ∆ΤΥ µε 

εργολαβία µετά από πρόχειρο  διαγωνισµό, 
Γ) να αναθέσει  την εκτέλεση της απόφασης στον κ. ∆ήµαρχο. 

 Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την υπ΄ αριθ. 258/2011 απόφαση του ∆.Σ. τις διατάξεις της παρ. δ)του 



άρθρου 3 του Ν3669/08 ,του άρθρου 29 του ίδιου νόµου και της Υπουργικής Απόφασης  
35130/739/10 , τους όρους διακήρυξης του έργου  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                  Οµόφωνα 

Α) Ψηφίζει πίστωση ποσού 30.000,00€  σε βάρος του Κ.Α. 30.7323.22 για την εκτέλεση του έργου 
«Συντήρηση ασφαλτικών τµηµάτων οδών του ∆ήµου» (αρ. µελ.: 76/2011).  

Β) Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης για την δηµοπράτηση του ανωτέρω έργου βάσει της µε αριθ.  
76/2011 µελέτης της ∆ΤΥ µε εργολαβία µετά από πρόχειρο  διαγωνισµό. 
 
  Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   180/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
Ακριβές Απόσπασµα 
                                                       Αµπελόκηποι   6-10-2011                 
 

       Ο Γραµµατέας                                  Ο Αντιδήµαρχος   
          
          
        Ε. Κουκουλιώτης                               Γ. Καζαντζίδης  

 


