
                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Απόσπασµα από το πρακτικό της 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                              24/10/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
Αριθ. Απόφασης: 201/2016 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση αποτελέσµατος ∆ηµοπρασίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ» αρ. µελ. 79/2016. 

 
 

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 5Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των µελών ότι: 
 
Με την υπ' αριθµό 172/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η εκτέλεση του ανωτέρου 

έργου µε συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισµό βάσει της υπ’ αρ. 79/2016 µελέτης µε τίτλο 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισµού 

23.633,25 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και εγκρίθηκαν οι όροι της προκήρυξης.  

Η δηµοπρασία διεξήχθη στις 18.10.2016 και συντάχθηκε το Πρακτικό ∆ηµοπρασίας..  

 

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει το αποτέλεσµα της ∆ηµοπρασίας και να αναδείξει 

ανάδοχο τον προσωρινό µειοδότη «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χ. ΛΑΖΟΥ∆ΗΣ», µε ποσοστό έκπτωσης τριάντα 

έξι τοις εκατό (36%). 

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

              



                                                                                                                           
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Eγκρίνει το αποτέλεσµα της ∆ηµοπρασίας και αναδεικνύει ανάδοχο τον προσωρινό µειοδότη 

«ΑΘΑΝΑΣΙΟ Χ. ΛΑΖΟΥ∆Η», µε ποσοστό έκπτωσης τριάντα έξι τοις εκατό (36%). 

B)  Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 201/2016. 
 
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 


