
 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Από το πρακτικό της  17/09/2014 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ: Koυκουλιώτης Ε.  
           Κουκουτέγου Κ. 
Τηλ.   2313-313689  
          2313-313690  
Αριθ. Απόφασης  256/2014                                               

  
 

 
ΘΕΜΑ:  Ψήφιση ποσού 12.633,00 για το έργο «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥ  ΠΛΗΣΙΟΝ  ΤΟΥ  11ου  ∆ΗΜ. 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ»  αρ. µελ. 68/2014.» 
 
  -Απευθείας ανάθεση βάσει οικονοµικών προσφορών 
 

 -Ανάθεση εκτέλεσης της απόφασης στο ∆ήµαρχο. 
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 17ην του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2014 

ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 πµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά 

από την 12656/12-09-2014 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)Καρράς Ευστράτιος (µέλος), 

4)Κουσενίδης Αλέξανδρος (µέλος), 5)Ναλπαντίδου Αφροδίτη(µέλος), 6)ΚατζικάςΓεώργιος(µέλος) 

7)Καζαντζίδης Γεώργιος(µέλος),8)Ράπτου όλγα (µέλος), 9)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή(µέλος). 

 

Απόντες: Ουδείς. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ον θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:  

Προκειµένου να δοθεί πρόσβαση στην είσοδο της σχολικής αυλής του νέου κτηρίου του 11ου ∆ηµ. Σχολείου 

Αµπελοκήπων στην οδό 28ης Οκτωβρίου, προβλέπεται η κατασκευή πεζόδροµου, µεταξύ του χώρου του 

σχολείου και της δηµοτικής παιδικής χαράς που βρίσκεται στην περιοχή αυτή. Για το λόγο αυτό, η ∆/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε σχετική µελέτη µε τίτλο «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ 11ου 

∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» µε αριθµό µελέτης 68/2014», προϋπολογισµού 12.633,00 € µε το Φ.Π.Α 

, προκειµένου να εκτελεσθεί το αντίστοιχο έργο µε απευθείας ανάθεση. Η χρηµατοδότησή του θα γίνει από 

ιδίους πόρους. 

Μετά τα παραπάνω, 



 

 

Η κατασκευή του έργου θα γίνει µε απ'  ευθείας ανάθεση από την Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 

28 παρ. 1ε  του Ν 3669/2008, (Κωδικοποίηση ∆ηµοσίων Έργων), και τις διατάξεις του άρθρου 9.1ε του Π.∆. 

171/87 όπως ισχύει µέχρι σήµερα. 

 Στον προϋπολογισµό του έτους 2014, υπάρχει  ΚΑ 30.7331.18 µε τίτλο «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥ 

ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ 11ου ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ»   και αντίστοιχη εγγεγραµµένη πίστωση  

12.633,00 € µε το Φ.Π.Α 

   Προτείνεται  προς τη Ο.Ε : 

Α) Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.633,00 €  

Β)  Απευθείας ανάθεση του έργου βάσει οικονοµικών προσφορών. 

Γ)  Ανάθεση εκτέλεσης της απόφασης στο ∆ήµαρχο. 

 

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

του προέδρου  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                                       Οµόφωνα 

        

Α) Ψηφίζει πίστωση ποσού 12.633,00 €  

Β) Εγκρίνει την απ’ απευθείας ανάθεση  του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥ  ΠΛΗΣΙΟΝ  ΤΟΥ  11ου  
∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ»  αρ. µελ. 68/2014» στην Επιχείρηση ΚΑΜΕΛΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. µε έκπτωση 
επί των τιµών του τιµολογίου εργασιών της Μελέτης δύο (2) επί τοις εκατό. Προσφορά την οποία κρίνει ως 
συµφέρουσα για τον ∆ήµο. 

 Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

                                  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  256/2014 

 

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

   Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 

 

Παναγιωτίδης Γαβριήλ  

                                                          Αµπελόκηποι 17/09/2014  

                                                           

                                                          Ακριβές Απόσπασµα  

Η Γραµµατέας                                          

                                                                   Ο Πρόεδρος 

 

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 

 

 



 

 

 

 

 


