
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Από το πρακτικό της 10/3/2014 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ:  Koυκουλιώτης Ε.  
Τηλ. 2313313689  
 
Αριθ. Απόφασης  037/2014                                               
  

Θέµα: Εγκριση όρων διακήρυξης , τεχνικών προδιαγραφών και ορισµός ηµεροµηνίας διεξαγωγής της 
προµήθειας µε τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ" προυπολογισµού 
499.982,69€ µετά του Φ.Π.Α. 23%. Ψήφιση πίστωσης. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 10ην του µήνα Μαρτίου του έτους 2014 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 7,30 µµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση 
µετά από την 3219/6-3-2014 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:  
 
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, πρόεδρος β) Γρούγιος Ηλίας, µέλος γ) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος δ) Μεζίκης 
Βασίλειος, µέλος ε) Σάββα Αικατερίνη, µέλος.  
 
Απόντες: Καραλιόπουλος Σωτήρης, Σιώπης Κων/νος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κατσαρός Ιωάννης. 
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο έκτ. Θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίσθηκε να συζητηθεί ως έκτακτο 
Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι µε την αριθ. 198/2010 απόφ. ∆.Σ. 
και µε την επικαιροποίηση της µε την αρ. 77/2014 απόφαση ∆.Σ εγκρίθηκε η εκτέλεση του 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 µε τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ" 
προυπολογισµού 499.982,69€ µετά του Φ.Π.Α. 23% της πράξης «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου 
∆ήµου Αµπελοκήπων», (αρ. µελ. 47/2009, Α.Α.Ε.:389), προϋπολογισµού 499.982,69 µε το Φ.Π.Α. 
23%, µε ανοιχτή δηµοπρασία σύµφωνα µε τα άρθρα 123  του Ν.3669/08 ‘’Κύρωση της 
κωδικοποίησης της κατασκευής των δηµοσίων έργων’’, Π∆60/2007 και τον ΕΚΠΟΤΑ. Το έργο, µε 
την αριθ. πρωτ. 7394/12-10-2010 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είναι ενταγµένο 
στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘’ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013’’.  
Με την αριθ. πρωτ. 2089/07-03-2014 απόφ. Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
διατυπώθηκε σύµφωνη γνώµη για τα τεύχη δηµοπράτησης και τη διαδικασία προκήρυξης του 
ανωτέρω ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2.  
Μετά από τ’ ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου καλείται, σύµφωνα µε την παρ. ε του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, να: 
• Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα τεύχη δηµοπράτησης της 
παραπάνω προµήθειας µε τίτλο  "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
• Ορίσει ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας. Από το Τµήµα Μελετών της ∆/νσης Τ.Υ. 
προτείνεται ως ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας η 6η Μαϊου 2014. 
• Να ψηφίσει πίστωση 499.982,69€ στον ΚΑ30.7341.13 µε τίτλο « Προµήθεια εξοπλισµού 
Πολιτιστικού Κέντρου Αµπελοκήπων» του Προϋπολογισµού 2014. 
• Να αναθέσει στον δήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.         



Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τους όρους διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα τεύχη 
δηµοπράτησης της παραπάνω προµήθειας 

         
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                           Οµόφωνα 
Α). Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα τεύχη δηµοπράτησης της 
παραπάνω προµήθειας µε τίτλο  "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ.  
Β). Ορίζει ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας. Από το Τµήµα Μελετών της ∆/νσης Τ.Υ. προτείνεται 
ως ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας η 6η Μαϊου 2014.  
Γ). Ψηφίζει πίστωση 499.982,69€ στον ΚΑ 30.7341.13 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού Πολιτιστικού 
Κέντρου Αµπελοκήπων» του Προϋπολογισµού 2014. 
∆).  Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
                   
                                      Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  037/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                      Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                        Αµπελόκηποι  11/3/2014  
 
                                                        Ακριβές Απόσπασµα  
Ο Γραµµατέας                                             
                                                              Ο Πρόεδρος 
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                   Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 

 
 
 


