
     
                  

                                                                                                                                    

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               21.12.2017 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

  Αριθ. Απόφασης: 240/2017 

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, έτους 2018, για έργα συνολικού προϋπολογισμού 

που δεν υπερβαίνει τα 1.000.000,00 €, χωρίς να συνυπολογίζονται το κονδύλιο του Φ.Π.Α. (παραγ. α του άρθρου 

221 του Ν. 4412/2016) – Έργα κατηγορίας Οικοδομικών εργασιών ή και Η/Μ εργασιών. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η του μήνα Δεκέμβρη, του έτους 2017, ημέρα 

της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 

25549/12.12.2017 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) Σιδηρόπουλος Σάββας (μέλος) 4) Λαδάς 

Παράσχος (μέλος) 5) Πεχλιβανίδης Νικόλαος (μέλος) 6) Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος) 7) Αβραμίδης Κυριάκος 

(μέλος)  8) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος (μέλος).   

  Απόντες: 1) Λαϊνάκου Αφροδίτη. 

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

  

Ο πρόεδρος, εισηγήθηκε το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι σύμφωνα με : 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, 

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 

στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α’/27-10-11). 

2. Τις διατάξεις της με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.20508/4-11-11 απόφαση του Υπουργού Διοικ.Μετ.&Η.Δ. 

3. Τις διατάξεις της με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4-11-11 εγκυκλίου του Υπουργού Διοικ.Μετ.&Η.Δ. 

4. Τις διατάξεις της με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/οικ.23243/23-11-11 εγκυκλίου του Υπουργού Διοικ.Μετ.&Η.Δ. 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 13,14,15 του Ν.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α’/9-3-99). 

6. Τις διατάξεις της παραγ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  

7. Τις διατάξεις της παραγ. 8η του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  

8. Τις διατάξεις της παραγ. 10 του άρθρου 376 του Ν. 4412/2016. 

9. Το με αριθ. πρωτ. ΔΤΥ 3980/25.01.17 πρακτικό κλήρωσης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσης. 

 

Για τον ορισμό των μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, έτους 2018, για έργα προϋπολογισμού που δεν 

υπερβαίνει τα 1.000.000,00 €, χωρίς να συνυπολογίζονται το κονδύλιο του Φ.Π.Α. (παραγ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 

4412/2016) η Οικονομική Επιτροπή καλείται να ορίσει τα 3 τακτικά και τα 3 αναπληρωματικά μέλη όπως αναφέρεται 

παρακάτω: 

 

ΑΔΑ: 78ΞΜΩΨΕ-Ι9Ν



     
                  
Τακτικά μέλη  1. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 2. ΠΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΤΡΙΑΔΑ 

 3. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

  

Αναπληρωματικά μέλη  1. ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 2. ΜΑΙΤΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ 

 3. ΚΙΑΚΟΥ ΑΝΝΕΤΑ 

 

Σημειώνεται ότι στην παραπάνω επιτροπή θα παρίσταται και ένας(1)εκπρόσωπος των εργοληπτικών 

οργανώσεων, που θα υποδεικνύεται από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις με τον αναπληρωτή 

του,χωρίς να μετέχει στις διαδικασίες του διαγωνισμού, σύμφωνα με την παραγ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 

4412/2016. 

 

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

προέδρου  

                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

      

Α)Εγκρίνει τον ορισμό των μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, έτους 2018, για έργα προϋπολογισμού που 

δεν υπερβαίνει τα 1.000.000,00 €, χωρίς να συνυπολογίζονται το κονδύλιο του Φ.Π.Α. (παραγ. 8α του άρθρου 221 

του Ν. 4412/2016) όπως αναφέρεται παρακάτω: 

 

Τακτικά μέλη  1. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 2. ΠΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΤΡΙΑΔΑ 

 3. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

  

Αναπληρωματικά μέλη  1. ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 2. ΜΑΙΤΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ 

 3. ΚΙΑΚΟΥ ΑΝΝΕΤΑ 

 

  Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 240/2017. 

 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  22.12.2017 

                                                                                                                           

Ο Πρόεδρος  

 

                                                                                                                                                              Παναγιωτίδης Γαβριήλ 

ΑΔΑ: 78ΞΜΩΨΕ-Ι9Ν
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