
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Απόσπασµα 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ               Από το πρακτικό της  16 - 5 - 2011 
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 Πληρ. Κουκουλιώτης Ε.  
Τηλ. 2310 - 729  609.  
 
Αριθ. Απόφασης: 047/2011                                               
 
Θέµα: Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑΣ 
ΣΤΟ 8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ». (αρ. µελ. 03/2011 Α.Α.Ε: 03), προϋπολογισµού 
3.307,38 € 

 
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 15ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη  των 
µελών ότι για τη συντήρηση και βελτίωση του σχολικού συγκροτήµατος του 8ου 
∆ηµοτικού Σχολείου είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν ορισµένες ξύλινες και 
µεταλλικές κατασκευές προκειµένου να συµπληρωθεί ο εξοπλισµός του αύλειου 
χώρου του σχολικού Συγκροτήµατος. 
 
Η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε την µελέτη 04/2011 (ΑΑΕ:04), µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ 8η ΕΣΕ» 
και  προϋπολογισµό 10.258,54 + 2.359,46 Φ.Π.Α (23%) =12.618,00€.  
Το έργο συµπεριλαµβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραµµα του 2011 και στον 
προϋπολογισµό του έτους υπάρχει ο απαραίτητος κωδικός µε τη σχετική πίστωση. 
Με την 118/2011 Απόφαση ∆Σ αποφασίσθηκε να εκτελεστεί µε απευθείας ανάθεση 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 28 του Ν. 3669/2008 και της 
εγκυκλίου 5/09, παρ. Α3 ενώ η χρηµατοδότηση του να γίνει από πιστώσεις  ΣΑΤΑ 
ΣΧ. Με την 32/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έγινε και η ψήφιση του 
ποσού σε βάρος του 30.7321.06. 
 

Ε  ι  σ  η  γ  ο  ύ  µ  α  σ  τ  ε    σ τ η ν   Ο. Ε. : 
 

Την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ 8η ΕΣΕ» (αριθ. µελ. 04/2011, AAE : 04) 

 
 



 
 
H Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη, την 
εισήγηση του προέδρου, την 118/2011 απόφαση του, τις διατάξεις της παρ. 1ε του 
άρθρου 28 του Ν. 3669/2008 και της εγκυκλίου 5/09 (παρ. Α.3), τις κατατεθείσες 
προσφορές 

  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
   ΟΜΟΦΩΝΑ  

                                                                  

Α) Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση της αρ. 04/2011 της µελέτης µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ 8η ΕΣΕ» στον 
Βασίλειο Σ. Λιάλιο, του οποίου την προσφορά µε ποσοστό 2% επί των τιµών του 
τιµολογίου και του προϋπολογισµού της µελέτης θεωρεί ως την πλέον συµφέρουσα για 
τον ∆ήµο. 
 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.  

 
              
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   47/2011 
 
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  


