
                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Απόσπασµα από το πρακτικό της 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                              24/10/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
Αριθ. Απόφασης: 198/2016 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την ανάθεση 

των υπηρεσιών: «Ανάπλαση Πρασίνου στο έργο Ανάπλαση Πάρκου επί της Λεωφ. 
∆ενδροποτάµου», αριθ. µελ. 80/2016. ∆έσµευση -Ψήφιση πίστωσης. 

 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 24η του µήνα Οκτώβρη, του 
έτους 2016, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε 
συνεδρίαση, µετά από την 13772/20-10-2016 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: 
 
1)Μεζίκης Βασίλειος (Πρόεδρος), 2) Ράπτου Όλγα (µέλος) 3)Κουσενίδης Αλέξανδρος ( µέλος), 
4)Σιδηρόπουλος Σάββας (µέλος), 5)Καρράς Ευστράτιος (µέλος), 6) Κατζικάς Γιώργος (µέλος), 
 
Απόντες: 1)Αποστολίδου Μαρία (µέλος), 2) Καζαντζίδης Γεώργιος (µέλος), 3)Ζωναρέλη - 
Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος). 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την ∆ηµοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των µελών ότι: 
 
Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 

1. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» και κυρίως το άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε’. αρµοδιότητες Οικονοµικής 
Επιτροπής  

2. Του Π.∆. 113/10(ΦΕΚ 194 Α,209 Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 
3. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών-
Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

4. Του τρίτου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 
13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του 
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

5. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

6. Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 

7. Του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 ( άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7) «Επείγοντα µέτρα 
εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» αναφορικά µε τις συναλλαγές 
µεταξύ επιχειρήσεων και δηµόσιων αρχών 



                                                                                                                   
8. Του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-14) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποίηση ∆ιατάξεων 
του π.δ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις». 

9. Του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα 
µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις 
αναφορικά µε τους συντελεστές παρακράτησης φόρου. 

 
B) 1. Την µε αριθµό 245/16 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: Ω4ΑΚΩΨΕ-Ψ6Ω) αναφορικά µε 
την αποκατάσταση βλαβών για το έργο «Ανάπλαση Αναβάθµιση Ζώνης Πρασίνου Άθλησης και 
Αναψυχής κατά µήκος της Λεωφόρου ∆ενδροποτάµου» (αριθµ.µελέτης 50/12) σε βάρος και για 
λογ/σµο του αναδόχου της σχετικής ανάθεσης. 

 2. Την µε αριθµό µελέτης 80/16 από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδοµίας Καθαριότητας 
& Περιβάλλοντος-Τµήµα Πρασίνου  

 3. Την µε αριθµό 280/16 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: ΩΚ3ΜΩΨΕ-Υ3Υ) αναφορικά µε 
την αναµόρφωση του προυπολογισµού 

 4. Την µε αριθµό απόφαση 325/16 δηµοτικού Συµβουλίου δήµου περί διενέργειας διαγωνισµού 
5. Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµό καταχώρησης 427/16 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων. 

    
κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

1. Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν, να συντάξει τους όρους διακήρυξης 
για την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών: «Ανάπλαση 
Πρασίνου στο έργο Ανάπλαση Πάρκου επί της Λεωφ. ∆ενδροποτάµου», αριθ. µελ. 80/2016, µε 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής 
και ενδεικτικό προϋπολογισµό 45.148,79€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 
55.985,50€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

2. Να εγκρίνει την δαπάνη και να δεσµεύσει, ψηφίσει πιστώσεις για το έτος 2016 σε βάρος του Κ.Α 
35.7332.10 µε τίτλο «Αποκατάσταση πρασίνου στο έργο Ανάπλαση επί της οδού Λεωφ. 
∆ενδροποτάµου» ποσού 15.000,00€. 

Για το υπόλοιπο ποσό του προϋπολογισµού, για το έτος 2017, θα γίνει εγγραφή και θα αναλάβει τη 
δέσµευση πίστωσης ποσού 40.984,50€ στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους 2017. 
 

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

              
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Κατά Πλειοψηφία 
Με ψήφους 5 υπέρ και 1 κατά η κ. Ράπτου Όλγα 
 

Α) Eγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν, συντάσσει τους όρους διακήρυξης για την 
προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών: «Ανάπλαση Πρασίνου στο 
έργο Ανάπλαση Πάρκου επί της Λεωφ. ∆ενδροποτάµου», αριθ. µελ. 80/2016, µε κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής και ενδεικτικό 
προϋπολογισµό 45.148,79€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 55.985,50€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

 
 

  Β) Εγκρίνει τη δαπάνη και δεσµεύει, ψηφίζει πιστώσεις για το έτος 2016 σε βάρος του Κ.Α 
35.7332.10 µε τίτλο «Αποκατάσταση πρασίνου στο έργο Ανάπλαση επί της οδού Λεωφ. 
∆ενδροποτάµου» ποσού 15.000,00€. 
Για το υπόλοιπο ποσό του προϋπολογισµού, για το έτος 2017, θα γίνει εγγραφή και θα αναλάβει τη 
δέσµευση πίστωσης ποσού 40.984,50€ στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους 2017. 

 
 
 



                                                                                                                   
Γ)  Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 198/2016. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
Ακριβές Απόσπασµα, Αµπελόκηποι  25/10/2016 
 
       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
 
                                                 Μεζίκης Βασίλειος 


