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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16.05.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 120/2022 

 
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ.: 15/2022) 

 

      

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η του μήνα Μαΐου, του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 10539/12-05-

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) Κωνσταντίνου Κυριάκος 4) 

Γυμνόπουλος Κοσμάς  5) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 6) Σιδηρόπουλος Σάββας 7) Γρούγιος Ηλίας 8) Τσομπανοπούλου 

Μελίσα . 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Κυριλλίδης Γεώργιος. 

 

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

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση δύο (2) έκτακτων 

θεμάτων με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή τους ως έκτακτα . 

 

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

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, 

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 

2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α’/27-10-11). 

2. Τις διατάξεις της με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.20508/4-11-11 απόφαση του Υπουργού Διοικ.Μετ.&Η.Δ. 

3. Τις διατάξεις της με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4-11-11 εγκυκλίου του Υπουργού Διοικ.Μετ.&Η.Δ. 

4. Τις διατάξεις της με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/οικ.23243/23-11-11 εγκυκλίου του Υπουργού Διοικ.Μετ.&Η.Δ. 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 13,14,15 του Ν.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α’/9-3-99). 

6. Τις διατάξεις της παραγ. 8η του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016  

7. Η υπ’αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και 

λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και 
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παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη. Μ.Ε.Δ.) της παρ.8 (η) του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016. 

8. Τις διατάξεις της παραγ. 8α άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό ισχύει με το άρθρο 108  του Ν. 4782/9.3.2021, 

σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή διαγωνισμού όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 

1.000.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, αποτελείται από:  

α) Τρείς (3) υπαλλήλους,  με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, ένας (1) εκ των 

οποίων υποχρεωτικά είναι τεχνικός εγγεγραμμένος στο μητρώο (Μη. Μ.Ε.Δ.),  οι οποίοι ορίζονται από την 

αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό.  

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποίησε ηλεκτρονική κλήρωση για το έργο με τίτλο: 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ.: 

15/2022) προϋπολογισμού 860.000,00 € με το ΦΠΑ. 

Το έργο έχει εγγραφεί στον ΚΑ. 64.7311.01 με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» με ποσό 860.000,00 € με το ΦΠΑ. 

 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από για το έτος 2022 από τον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη 

λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με το ποσό 

των 860.000,00 €. 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ.πρωτ. 11879/22.10.2021 Απόφαση Ένταξης της ΕΙΔΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) σύμφωνα με την οποία 

εντάχθηκε το ανωτέρω έργο στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, 

της υπαίθρου και των οικισμών», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με το ποσό των 860.000,00 €.     

 

Για τον ορισμό των μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, του ανωτέρω έργου κληρώθηκαν  τρία   (3) τακτικά 

και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη όπως αναφέρεται παρακάτω: 

Τακτικά μέλη 1. Μπήττας Νικόλαος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

2.Παλάσκας Ευάγγελος , ΠΕ Αγρονόμων –Τοπογράφων Μηχανικών 

3. Τενεδιού Μαρία, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

Αναπληρωματικά μέλη 1. Παρτσάλη Κασσιανή , ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικών 

2. Αγγελίδης Τριαντάφυλλος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός  

3. Μανωλίδου Αικατερίνη ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός 

  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Τον ορισμό των μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ.: 

15/2022) προϋπολογισμού 860.000,00 € με το ΦΠΑ. 

 

 

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

προέδρου 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει τον ορισμό των μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ.: 15/2022) 

προϋπολογισμού 860.000,00 € με το ΦΠΑ όπως αναφέρεται παρακάτω: 
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Τακτικά μέλη 1. Μπήττας Νικόλαος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

2.Παλάσκας Ευάγγελος , ΠΕ Αγρονόμων –Τοπογράφων Μηχανικών 

3. Τενεδιού Μαρία, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

Αναπληρωματικά μέλη 1. Παρτσάλη Κασσιανή , ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικών 

2. Αγγελίδης Τριαντάφυλλος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός  

3. Μανωλίδου Αικατερίνη ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 120/2022. 

 

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

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 17.05.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 

Αποστολίδου Μαρία 


