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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               15.11.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  314/2021 

 

 

 ΘΕΜΑ: ’Έγκριση – Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»         (Αρ. Μελ. : 48/2021)’’ 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2021, 

ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 

23882/11-11-2021 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 ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κουσίδης Γεώργιος 4) Γυμνόπουλος 

Κοσμάς  5) Κωνσταντίνου Κυριάκος 6) Αβραμίδης Κυριάκος 7) Τσομπανοπούλου Μελίσα . 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)  Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή  2) Κατζικάς Γεώργιος. 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

Η πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα  ότι τα θέματα 9, 10 και 11 αποσύρονται. 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 2
ο
 θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Έχοντας υπ’ όψη : 

1. Την υπ’ αριθμ. 144/13-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε την 8
η
 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2021 στην οποία δημιουργήθηκε εκ του αποθεματικού νέος ΚΑ 

30.7413.04 με τίτλο «ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (αρ. μελ. 48/2021) και ποσό 40.000,00 €. 

2. Την υπ’ αριθμ. 176/22-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία τροποποιήθηκε το 

Τεχνικό Πρόγραμμα Έτους 2021 με την ένταξη σε αυτό της μελέτης 48/2021, προϋπολογισμού 37.102,10 € με 

Φ.Π.Α.. 

3. Την υπ’ αριθμ. 59/23-06-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος 

εκτέλεσης της μελέτης 48/2021, με απευθείας ανάθεση με πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 

53 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α’). 

4. Την με αρ. πρωτ. 13802/30-06-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση 

πίστωσης ύψους 37.102,10 € για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του ΚΑ 30.7413.04 της μελέτης 

48/2021. 

5. Την υπ’ αριθμ. 907/09-07-2021 Απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία της απευθείας 

ανάθεση με πρόσκληση της μελέτης 48/2021 και η ανάθεσή της στον κ. Σπυριδόπουλο Γρηγόριο έναντι 

ποσού 29.000,00 € χωρίς το ΦΠΑ (35.960,00 € με το ΦΠΑ 24%). 

6. Τη με αρ. πρωτ. 20620/ΔΤΥ4319/27-09-2021 βεβαίωση πληρότητας παραδοτέων της μελέτης 48/2021 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 189 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 

4782/2021. 
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7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 189 του Ν. 4412/16 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του 

Ν. 4782/2021 σύμφωνα με τις οποίες : «Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για επιμέρους κατηγορίες 

μελετών, για τις οποίες τυχόν προβλέπεται ιδιαίτερη διαδικασία έγκρισης, οι υποβαλλόμενες κατά στάδιο 

μελέτες, καθώς και η συνολική μελέτη εγκρίνονται από το αρμόδιο, κατά περίπτωση όργανο της 

αναθέτουσας αρχής.». 

8. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 189 του Ν. 4412/16 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του 

Ν. 4782/2021 σύμφωνα με τις οποίες : «Η έγκριση της μελέτης κατά τις παραγράφους 1,2,3 και 4 συνιστά και 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης». 

 

Εισηγούμαστε: 

 

Την Έγκριση - Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΔΩΝ 

ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»                          (Αρ. Μελ. : 48/2021) 

 

 

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

του  προέδρου 

 

                                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των καταμετρούμενων 

 

Α) Εγκρίνει - Παραλαμβάνει την μελέτη με τίτλο «ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΔΩΝ 

ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»                          (Αρ. Μελ. : 48/2021) 

 

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε λευκό. 

 

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  314/2021 

 

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

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  16.11.2021 

 

 

 

 

 

                  Η Πρόεδρος 

 

 Αποστολίδου Μαρία 

 

 

 

 


