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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               16.9.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αριθμός Απόφασης:  275/2020 

 

ΘΕΜΑ : A)  Ενίσχυση του ΚΑ 30.6661.02 «Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου» με ποσό   11.156,65 € για  ανάθεση 

της  προμήθειας κουφωμάτων αλουμινίου για την διευθέτηση αιθουσών νηπιαγωγείων λόγω υποχρεωτικής 

εγγραφής προνηπίων. 

              B) Έγκριση της ανάθεσης για την προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου για την διευθέτηση αιθουσών 

νηπιαγωγείων λόγω υποχρεωτικής εγγραφής προνηπίων. Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος.    

 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2020, 
ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 
16525/11-09-2020 έγγραφη πρόσκληση της 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 εννέα (9)  μελών  παρόντες  στη 
συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:  
1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) Παναγιωτίδης 

Γαβριήλ (μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος  8) 

Ράπτου Όλγα  (μέλος) 9) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος). 

 

Απόντες: Ουδείς. 

 
  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών : 
Έχοντας υπόψη:  

Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 

 

1.  Τον  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) περ. γ,  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) σύμφωνα με  τις διατάξεις του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 

104 Α) όπου στο Μέρος Β στο αρ. 24 προβλέπεται:: « 1. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε 

απαιτούμενες αίθουσες για την υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 

- 2021, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προμήθειας προκατασκευασμένων 

αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης, συναφών υλικών, υπηρεσιών και έργων για την τοποθέτησή τους, 

καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους, κατά τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 2 

του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147). 

 

2.   Το άρθρο 32Α περ. γ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) σύμφωνα με  τις διατάξεις του Ν. 
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4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α) όπου στο Μέρος Β στο αρ. 24 προβλέπεται:: « 1. Προκειμένου να καλυφθούν οι 

ανάγκες σε απαιτούμενες αίθουσες για την υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για το 

σχολικό έτος 2020 - 2021, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προμήθειας 

προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης, συναφών υλικών, υπηρεσιών και έργων για την 

τοποθέτησή τους, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους, κατά τις διατάξεις της 

περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147). 

  

3. Του άρθρου 58 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

 

4. Της παρ. 4  του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του 

Ν.3536/2007. 

 

         Επίσης, των αποφάσεων, εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι: 

 

1. Την Τεχνική Έκθεση από το Γραφείο Εκπόνησης Μελετών & Επίβλεψης Εκτέλεσης Έργων του Τμήματος 

Μελετών –Κατασκευών & Πολεοδομικών Εφαρμογών  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, 

Καθαριότητας και Περιβάλλοντος . 

2. Την ανάγκη για την ανάθεση και την υλοποίηση της Προμήθειας κουφωμάτων αλουμινίου για την διευθέτηση 

αιθουσών νηπιαγωγείων λόγω υποχρεωτικής εγγραφής προνηπίων, βάσει του με αριθμό πρωτ. 16218/07-09-

2020 Τεκμηριωμένου αιτήματος (ΑΔΑΜ:20REQ007292181). 

3. Την με αριθμ. 16452/10-09-2020 πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς. 

4. Την με αριθμ. 16621/14-09-2020 προσφορά του αναδόχου. 

 

καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για  

 

A) Ενίσχυση του ΚΑ 30.6661.02 «Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου» με ποσό   11.156,65 € για  ανάθεση της  

προμήθειας κουφωμάτων αλουμινίου για την διευθέτηση αιθουσών νηπιαγωγείων λόγω υποχρεωτικής 

εγγραφής προνηπίων. 

 

B) Την Οριστική Κατακύρωση για την ανάθεση της προμήθειας κουφωμάτων αλουμινίου για την διευθέτηση 

αιθουσών νηπιαγωγείων λόγω υποχρεωτικής εγγραφής προνηπίων,  στον ΤΣΟΚΑΝΗ ΒΑΣ. ΖΗΣΗ, με ΑΦΜ 

116524710  Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων με διεύθυνση Σωκράτους 8 , ΤΚ 56122 Μενεμένη Θεσσαλονίκης και τηλέφωνο 

2310.785155, καθαρής αξίας 7.647,71€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 9.483,16€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προσφορά του ήταν 

σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού και χαμηλότερη από την προσφορά 

του Μιχαηλίδη Παν. Θεοχάρη με ΑΦΜ 078190189 και αρ.πρωτ. προσφοράς 16596/14-09-2020. 

 

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

                                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

A) Εγκρίνει την ενίσχυση του ΚΑ 30.6661.02 «Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου» με ποσό   11.156,65 € για  

ανάθεση της  προμήθειας κουφωμάτων αλουμινίου για την διευθέτηση αιθουσών νηπιαγωγείων λόγω 

υποχρεωτικής εγγραφής προνηπίων. 

 

ΑΔΑ: 69ΥΞΩΨΕ-ΝΔ6



 
  

3 
 

B) Εγκρίνει την Οριστική Κατακύρωση για την ανάθεση της προμήθειας κουφωμάτων αλουμινίου για την 

διευθέτηση αιθουσών νηπιαγωγείων λόγω υποχρεωτικής εγγραφής προνηπίων,  στον ΤΣΟΚΑΝΗ ΒΑΣ. ΖΗΣΗ, με 

ΑΦΜ 116524710  Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων με διεύθυνση Σωκράτους 8 , ΤΚ 56122 Μενεμένη Θεσσαλονίκης και 

τηλέφωνο 2310.785155, καθαρής αξίας 7.647,71€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 9.483,16€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προσφορά του ήταν 

σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού και χαμηλότερη από την προσφορά 

του Μιχαηλίδη Παν. Θεοχάρη με ΑΦΜ 078190189 και αρ.πρωτ. προσφοράς 16596/14-09-2020. 

 

  Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  275/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  16.9.2020  
         

        O Πρόεδρος  

             

 

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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