
            
   

                                                                                                                                                                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                24/11/2017 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αριθ. Απόφασης: 213/2017 

 

Θέμα: 1. Επαναπροκήρυξη  της υπ’άρ 65/2017 μελέτης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την 

καταγραφή και την επεξεργασία των οικονομικών και ενεργειακών δεδομένων και των μοντέλων 

εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και κατάρτιση των προδιαγραφών και του μηχανισμού πληρωμών 

για τη συγγραφή των συναφών συμβατικών τευχών καθορισμού του αντικειμένου, για τη 

δημοπράτηση της αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και οδών με σκοπό την 

εξοικονόμηση ενέργειας και του κόστους λειτουργίας» 2. Έγκριση νέων όρων Διακήρυξης 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η του μήνα Νοέμβρη, του έτους 

2017, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή  και ώρα 12:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική 

συνεδρίαση, μετά από την 23702/20.11.2017 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) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος) 2) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 3) Λαϊνάκου Αφροδίτη 

(μέλος) 4) Σιδηρόπουλος Σάββας (μέλος) 5) Λαδάς Παράσχος (μέλος) 6) Πεχλιβανίδης Νικόλαος 

(μέλος) 7) Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος). 

Απόντες: 1) Αβραμίδης Κυριάκος (μέλος)  2) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος (μέλος).   

 

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

    

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο 

ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα  το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως 

θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης ενδιαφέρεται για την αναβάθμιση και ορθολογικότερη 

διαχείριση του δημοτικού φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους και οδούς της περιοχής αρμοδιότητάς 

του.  

Για τους παραπάνω λόγους η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε την υπ’αρ. 65/2017 μελέτη με τίτλο 

«Υπηρεσίες Συμβούλου για την καταγραφή και την επεξεργασία των οικονομικών και ενεργειακών 

δεδομένων και των μοντέλων εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και κατάρτιση των προδιαγραφών και 

του μηχανισμού πληρωμών για τη συγγραφή των συναφών συμβατικών τευχών καθορισμού του 

αντικειμένου, για τη δημοπράτηση της αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και 

οδών με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και του κόστους λειτουργίας» προϋπολογισμού  

34.968,00€ με το ΦΠΑ. 

Με την υπ’αρ. 204./2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση των παραπάνω 

εργασιών με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το ν. 4412/16. 

Με την υπ’αρ. 114/2017 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής  εγκρίθηκαν οι όροι  διακήρυξης. 
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Στις 10.11.2017 προκηρύχθηκε για πρώτη φορά η δημοπρασία χωρίς να εμφανιστεί κανένας 

υποψήφιος ανάδοχος έως τις 9:30 πμ όπως όριζαν οι όροι διακήρυξης.  

Η Τεχνική Υπηρεσία επαναδιατύπωσε τους όρους της διακήρυξης. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή  καλείται : 

1. να εγκρίνει την επαναπροκήρυξη των εργασιών με τίτλο: ««Υπηρεσίες Συμβούλου για την 

καταγραφή και την επεξεργασία των οικονομικών και ενεργειακών δεδομένων και των 

μοντέλων εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και κατάρτιση των προδιαγραφών και του 

μηχανισμού πληρωμών για τη συγγραφή των συναφών συμβατικών τευχών καθορισμού του 

αντικειμένου, για τη  δημοπράτηση της αναβάθμισης του  ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων 

χώρων και οδών με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους 

λειτουργίας» με προεκτιμόμενο  προϋπολογισμό 34.968,00€ με το ΦΠΑ με την διαδικασία του 

συνοπτικού διαγωνισμού.  

2. Να εγκρίνει τους νέους όρους της διακήρυξης 

3. Να ανατεθεί στον δήμαρχο η εκτέλεση της απόφασης. 

 

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

εισήγηση του   προέδρου 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει την επαναπροκήρυξη των εργασιών με τίτλο: ««Υπηρεσίες Συμβούλου για την καταγραφή 

και την επεξεργασία των οικονομικών και ενεργειακών δεδομένων και των μοντέλων εξοικονόμησης 

ενέργειας καθώς και κατάρτιση των προδιαγραφών και του μηχανισμού πληρωμών για τη συγγραφή 

των συναφών συμβατικών τευχών καθορισμού του αντικειμένου, για τη  δημοπράτηση της 

αναβάθμισης του  ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και οδών με σκοπό την εξοικονόμηση 

ενέργειας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας» με προεκτιμόμενο  προϋπολογισμό 34.968,00€ με 

το ΦΠΑ με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.  

 

Β) Εγκρίνει τους νέους όρους της διακήρυξης 

 

Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 215/2017. 

 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  27/11/2017      

  

                                                                                                                                                       Ο Πρόεδρος  

 

 

                                                                                                                                             Γαβριήλ  Παναγιωτίδης  
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