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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17.1.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 9/2022 

 
ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ», με αριθμό μελέτης 59/2020 και προϋπολογισμό 

73.565,31 € (με ΦΠΑ 24%) 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η του μήνα Ιανουαρίου, του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 763/13-

01-2022 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) Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4) 

Σιδηρόπουλος Σάββας  5) Γρούγιος Ηλίας 6)  Τσομπανοπούλου Μελίσα. 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Κωνσταντίνου Κυριάκος  2) Καζαντζίδης Γεώργιος 3) Κυριλλίδης Γεώργιος.  

 

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

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το  3
ο
 θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Mε την υπ’ αριθμό 212/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν: 

Α) η υπ΄ αριθμ. 59/2020 Μελέτη 

Β)  η σκοπιμότητα εκτέλεσης του έργου και τη διαπίστωση των λόγων που αιτιολογούν την κατεπείγουσα ανάγκη. 

Γ) ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

βάσει του άρθρου 32, παρ. 2γ, του Ν.4412/2016.  

Δ) η κατάρτιση και έγκριση των όρων της διαπραγμάτευσης 

Ε) ο ορισμός των μελών της επιτροπής που θα διενεργήσει την διαπραγμάτευση και τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών των οικονομικών φορέων που θα προσκληθούν στη διαπραγμάτευση σύμφωνα με την παρ.2γ του 

άρθρου 32 του Ν.4412/2016 του έργου.  

 Με την υπ’ αριθμό 218/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο 1 και η  

κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ – Δ. ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε.» ΑΦΜ 

999831625  με έκπτωση 03,00 %.  

 Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 11.08.2020 με ποσό 71.399,28 € (με ΦΠΑ 24%) και χρόνο περαίωσης έως 

τις 11.09.2020. 

 Με την υπ’ αριθμό 379/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1
ος

 ΑΠΕ ο οποίος κλείνει στο 

ποσό των 69.845,56 € με ΦΠΑ 24%  
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       Με την υπ’ αριθμό 380/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση των εργασιών του 

έργου για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα στις 11.10.2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 19076//14.10.2020  

βεβαίωση περάτωσης εργασιών.  

 Η τελική επιμέτρηση του έργου υποβλήθηκε στις 11.12.2020, εντός διμήνου από την περαίωση του έργου, και 

εγκρίθηκε στις 11.12.2020 από την Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας-Καθαριότητας & 

Περιβάλλοντος. 

  

 Σύμφωνα με τα άρθρα 170 & 172 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, η επιτροπή 

Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους που έχουν αντίστοιχη εμπειρία και 

ικανότητα. Για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της προβλεπόμενης, 

από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α΄226), κλήρωσης. 

 Η Τεχνική υπηρεσία διενήργησε την Τρίτη 11.01.2022 κι ώρα 9:00 κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών 

μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Προσωρινής - Οριστικής 

Παραλαβής του έργου « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ», με αριθμό μελέτης 59/2020 και προϋπολογισμό 73.565,31 € (με ΦΠΑ 24%) και συνέταξε το από 

11.01.2021 Πρακτικό Κλήρωσης, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης. 

 

 

 

 

 

 

 

Ύστερα από τα παραπάνω, 

 

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε : 

 

 

Τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ», με αριθμό μελέτης 59/2020 και προϋπολογισμό 

73.565,31 € (με ΦΠΑ 24%), όπως παρακάτω:   

 

Τακτικά μέλη 1. Μπομπίτσης Δημήτριος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ με Α΄ βαθμό 
από το Δήμο Παύλου Μελά - Πρόεδρος 

2. Αγγελίδης Τριαντάφυλλος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Α’ βαθμό 
από το Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

3. Παλάσκας Ευάγγελος, Τοπ. Μηχανικός ΠΕ με Α’ βαθμό από το 
Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

 
Αναπληρωματικά μέλη 1.  Καπράγκος Νικόλαος Πολ. Μηχανικός ΤΕ με Α’ βαθμό από το Δήμο 

Νεάπολης-Συκεών – Αναπληρωτής Πρόεδρος 
2. Μπήττας Νικόλαας, Πολ. Μηχανικός ΠΕ με Α΄ βαθμό από το Δήμο 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης 
3.  Παρτσάλη Κασσιανή, Αρχ. Μηχανικός ΠΕ με Α’ βαθμό από το Δήμο 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης 
 

 

 

    Τα μέλη του συλλογικού οργάνου θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο υποχρέωσης τους για υποβολή δήλωσης 

περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 19 του 

Ν.3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α), όπως ισχύουν. Στην παρούσα πράξη επισυνάπτεται αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα της 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (αρ. πρωτ. 23573), όσον αφορά τις σχετικές με την υποβολή των δηλώσεων 
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υποχρεώσεις, τόσο των τακτικών, όσο και των αναπληρωματικών μελών του οργάνου.  

 

 

 

 

 

 

 

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

προέδρου 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Συγκροτεί  την Επιτροπή Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ», με αριθμό μελέτης 59/2020 και προϋπολογισμό 73.565,31 € (με 

ΦΠΑ 24%), όπως παρακάτω:   

 

Τακτικά μέλη 4. Μπομπίτσης Δημήτριος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ με Α΄ βαθμό 
από το Δήμο Παύλου Μελά - Πρόεδρος 

5. Αγγελίδης Τριαντάφυλλος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Α’ βαθμό 
από το Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

6. Παλάσκας Ευάγγελος, Τοπ. Μηχανικός ΠΕ με Α’ βαθμό από το 
Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

 
Αναπληρωματικά μέλη 4.  Καπράγκος Νικόλαος Πολ. Μηχανικός ΤΕ με Α’ βαθμό από το Δήμο 

Νεάπολης-Συκεών – Αναπληρωτής Πρόεδρος 
5. Μπήττας Νικόλαας, Πολ. Μηχανικός ΠΕ με Α΄ βαθμό από το Δήμο 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης 
6.  Παρτσάλη Κασσιανή, Αρχ. Μηχανικός ΠΕ με Α’ βαθμό από το Δήμο 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης 
 

 

 

    Τα μέλη του συλλογικού οργάνου θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο υποχρέωσης τους για υποβολή δήλωσης 

περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 19 του 

Ν.3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α), όπως ισχύουν. Στην παρούσα πράξη επισυνάπτεται αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα της 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (αρ. πρωτ. 23573), όσον αφορά τις σχετικές με την υποβολή των δηλώσεων 

υποχρεώσεις, τόσο των τακτικών, όσο και των αναπληρωματικών μελών του οργάνου.  

 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 9/2022. 

 

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

Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 18.1.2022 
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Η  Πρόεδρος 

 

 
Αποστολίδου Μαρία 

 


