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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               8.3.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

 Αριθμός Απόφασης:  70/2021 

 

 

ΘΕΜΑ:  Εισήγηση για λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διερεύνησης τιμών για την 

προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης στο πλαίσιο υλοποίησης της 

πράξης “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους”. 

 

Σήμερα την 8η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 

του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και τις διατάξεις της 

Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β’4899)  Κ.Υ.Α., μετά από την 4617/4-3-2021 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, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  οι:  

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2)Τσομπανοπούλου Μελίσα 3) Αποστολίδου Μαρία 4) Γυμνόπουλος 

Κοσμάς  5) Κατζικάς Γεώργιος. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Γρούγιος Ηλίας 2) Κουσίδης Γεώργιος 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος 3) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου 

Κυριακή. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου 

ΠΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 18215/29.09.2020 Πρόσκληση (ΑΤ12) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της 

χώρας κλήθηκαν να υποβάλλουν πρόταση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, Άξονας 

Προτεραιότητας “Περιβάλλον” και τίτλο πρόσκλησης ΑΤ12 “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους”. 

 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης  προτίθεται να συμμετάσχει στην συγκεκριμένη πρόσκληση, 

υποβάλλοντας πρόταση χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο “Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και 

προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης” σύμφωνα με την υπ’αρ απόφαση 

Ο.Ε 385-2020/30.11.2020 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση, θα πρέπει στον σχετικό φάκελο της πρότασης, να υποβληθεί 

Πρακτικό Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, συνοδευόμενο από πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών 

υλικών ή/και από σχετικές προσφορές και τιμοκατάλογους υλικών, ενημερωτικά φυλλάδια κ.λπ. 

Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητος ο ορισμός τριμελούς επιτροπής η οποία θα αναλάβει να εκτελέσει τις 

παραπάνω εργασίες. 
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Προτείνουμε ως μέλη της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 του 

προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ τους εξής: 

1. ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΑΜΠΟΥ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΙΔΟΧ 

2. ΗΛΙΑΣ ΡΟΥΣΣΕΤΗΣ, ΤΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

3. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει τη συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής 

και να ορίσει τα µέλη της. 

 

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

του  προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει ως μέλη της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ηλεκτρικών 

οχημάτων στον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Δράσεις 

Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους”, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

τους εξής: 

 

1. ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΑΜΠΟΥ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΙΔΟΧ 

2. ΗΛΙΑΣ ΡΟΥΣΣΕΤΗΣ, ΤΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

3. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  70/2021. 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  9.3.2021  

         

 

        O Πρόεδρος  

                   

               

             Καζαντζίδης Γεώργιος 
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