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Θέµα: Ανάδειξη αναδόχου της µελέτης «ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ & ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ Ο∆ΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕ08 & ΠΕ10 ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» 
(Αρ.Μελ.: 18/2011, Α.Α.Ε.: 18) ΄΄  

 
 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 16η του µήνα Μαϊου 
του 2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική 
Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την αριθ. πρωτ. 5921/12-5-2011 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 δε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 
µελών,  παρόντες ήταν:  
α) Αβραµίδης Κυριάκος, Πρόεδρος β) Σιώπης Κων/νος, µέλος γ) Μπουντούρη 
Παρασκευή, µέλος δ) Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος  στ) 
Καρράς Ευστράτιος, µέλος ζ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος θ) Αγοραστός Κων/νος, µέλος  
 
Απόντες: Κατσαρός Ιωάννης.  
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη  των 
µελών ότι ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης µε την υπ’ αριθµ. 149/2011 απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ενέκρινε την απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της µελέτης 
«ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ & ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ Ο∆ΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕ08 & ΠΕ10 ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» (Αρ.Μελ.: 18/2011, Α.Α.Ε.: 18), προεκτιµώµενης 
αµοιβής 11.647,79 € + 2.678,99 € Φ.Π.Α. ήτοι σύνολο 14.326,78 €. από την Οικονοµική 
Επιτροπή µε απ΄ ευθείας ανάθεση  κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε 
νοµοθεσίας µελετών, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Κώδικας ∆ήµων 
και Κοινοτήτων», εφόσον η προεκτιµούµενη 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 (άρθρο 3 του Π.∆. 798/78).  

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να προβεί στην ανάθεση της µελέτης βάσει των 
κατατεθεισών προσφορών.  
 
H Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη, την 
εισήγηση του προέδρου, την υπ’ αρίθ. 149/2011 απόφαση του ∆.Σ. την παρ. 3 του 
άρθρου 209 του Ν. 3463/06, τις κατατεθείσες προσφορές  

 
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  

 



       Α). Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση της αρ. 18/2011µελέτης «ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ & 
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ Ο∆ΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕ08 & ΠΕ10 ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» στον 
Σπυριδόπουλο Β. Γρηγόριο, ο οποίος προσφέρει κατ’ αποκοπή το ποσό των 14.250,00€ 
(δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα ΕΥΡΩ) συµπ/νου ΦΠΑ 23%, προσφορά την 
οποία θεωρεί ως την πλέον συµφέρουσα για τον ∆ήµο.   

 
         Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.  

 
  
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   35/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
Αβραµίδης Κυριάκος                                                  
 
 
Ακριβές Απόσπασµα, Αµπελόκηποι  16 – 5 - 2011 
                                                       
 

         Ο Ειδικός Γραµµατέας                                             Ο Αντιδήµαρχος   
 
 
          Ε. Κουκουλιώτης                                                Καζαντζίδης Γεώργιος  


