
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Από το πρακτικό της  22/12/2015 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ: Koυκουλιώτης Ε.  
           Κουκουτέγου Κ. 
Τηλ.   2313-313689  
          2313-313690  
Αριθ. Απόφασης: 235/2015    
 
ΘΕΜΑ: 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.325,90 για το έτος 2015 στο Κ.Α.   30.7413.05 της µελέτης «Μελέτες 
στατικής επάρκειας σε αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου»  αρ.  µελ. 106/2015.   
 
2. Επιλογή αναδόχου για την µελέτη   «Μελέτες στατικής επάρκειας σε αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου»   
αρ. µελ.106/2015   (Ανάγκη σύνταξης  πρότασης ανάληψης δαπάνης;). 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 22αν του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2015 
ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 10:00π.µ.  συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά 
από την 17625/18-12-2015 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)Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2)Σιδηρόπουλος Σάββας(µέλος),3)Καζαντζίδης Γεώργιος (µέλος), 
4)Καρράς Ευστράτιος (µέλος), 6)Κωνσταντίνου Κυριάκος (αναπληρωµατικό µέλος) 8)Ναλπαντίδου Αφροδίτη 
(αναπληρωµατικό µέλος). 
 
Απόντες: 1) Αποστολίδου Μαρία (µέλος), Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος), 7) Ράπτου Όλγα (µέλος). 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι    
 
Έχοντας υπόψη : 

1. Την προεκτίµηση αµοιβής για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο «Μελέτες στατικής επάρκειας σε 
αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου» (Αρ. Μελ.: 106/2015) από την οποία προκύπτει σύνολο 
αµοιβής χωρίς ΦΠΑ 4.330,00 € (5.325,90 € µε ΦΠΑ). 

2. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων», «Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου επιτρέπεται, 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκπόνησης µελετών, η 
απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης του ∆ήµου ή Κοινότητας σε πτυχιούχο µελετητή ή 
µελετητικό γραφείο Α’ ή Β’ τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιµώµενη αµοιβή όλων των σταδίων της 
µελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% του ανώτατου ορίου αµοιβής πτυχίου Α’ τάξης που κάθε 
φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία µελέτης.». 

 
3. Την  υπ’ αριθ. ……….. Πρόταση Απόφασης Ανάληψης ∆απάνης. 
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4. Την υπ’ αριθ. 385/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την οποία εντάχθηκε η 
ανωτέρω µελέτη στο τεχνικό πρόγραµµα έτους 2015 του ∆ήµου και εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσής της 
µε απ’ ευθείας ανάθεση, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και 
Κοινοτήτων». 

5. Την υπ’ αριθ. 385/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την οποία αναµορφώθηκε 
ο προϋπολογισµός και δηµιουργήθηκε ο Κ.Α. 30.7413.05 ποσού 5.325,90 € για την ανωτέρω µελέτη. 

 
   εισηγούµαστε  
 

1. Τη ψήφιση πίστωσης ποσού 5.325,90 € για το έτος στο Κ.Α 30.7413.05 

Την επιλογή αναδόχου για τη µελέτη «Μελέτες στατικής επάρκειας σε αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου» 
(Αρ. Μελ.: 106/2015 ) 
  

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

                                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
         Οµόφωνα 

 
Α).  Ψηφίζει πίστωση ποσού 5.325,90 €  σε βάρος του Κ.Α 30.7413.05 για την προεκτίµηση αµοιβής για 
την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο «Μελέτες στατικής επάρκειας σε αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου» 
(Αρ. Μελ.: 106/2015). 
 
Β). Αναθέτει µε την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης τη µελέτη «Μελέτες στατικής επάρκειας σε 
αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου» (Αρ. Μελ.: 106/2015 ) στον Αντώνιο Χ. Πολίτη την προσφορά του 
οποίου ύψους 4.674,00 µε ΦΠΑ (3.3,800,00€ + 874,00€ ΦΠΑ 23%) θεωρεί ως την πλέον συµφέρουσα γιοα 
το ∆ήµο 

Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

       
                               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 235/2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
                                                          Αµπελόκηποι 23/12/2015  
                                                           
                                                          Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                
 
                                                                   Ο Πρόεδρος 
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Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
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