
 

          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

       

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ αριθµ. 37/28-8-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής Θέρµης 

 

Αριθµ.Αποφ. 363/2013          ΘΕΜΑ : Καθορισµός όρων διακήρυξης 

δηµοπρασίας για την εκτέλεση 

του έργου: «Βελτίωση – 

ασφαλτόστρωση και επισκευή 

της οδού που συνδέει τους 

οικισµούς ∆.Κ. Τριλόφου και 

Επανωµής του ∆ήµου Θέρµης 

Ν. Θεσσαλονίκης» 

 

                          

 

  Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 28η-8-2013 ηµέρα 

Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά 

από την υπ’αριθ. 33351/23-8-2013 πρόσκληση του Προέδρου και σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των άρθρων 74 και 75του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) 

περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη 

απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  τα  6 µέλη ,δηλαδή: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ       Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Γκουστίλης Θεόδωρος   

2. Αναγνώστου Πασχάλης                        1. Τσιλιάς Χρήστος         

3. Φάµελλος Σωκράτης                                    2. Μιχαηλίδης Κων/νος 

4. Γκρόζος Παναγιώτης   3. Βεζυρτζής Νικόλαος  

5. Τσιολάκης Αριστόβουλος   4. Ηρακλής Βασίλειος 

   

 

κηρύχτηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.      

      

      Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του 

∆ήµου  Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. 

 

  Ο Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι µε 

την υπ’αριθ. 336/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 

εκτέλεση του έργου  «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση και επισκευή της οδού που 

συνδέει τους οικισµούς ∆.Κ. Τριλόφου και Επανωµής του ∆ήµου Θέρµης Ν. 

Θεσσαλονίκης», προϋπολογισµού 150.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου και του 

Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 24/2013 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου να 

διενεργηθεί µε ανοιχτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες 

προσφορές µε το σύστηµα προσφοράς επιµέρους ποσοστών έκπτωσης, σύµφωνα 

µε τους όρους της διακήρυξης που θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή. 

 

Με την αριθ. 302/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής δεσµεύτηκε 

πίστωση ποσού 150.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7333.004. 



 

 Ύστερα από τα παραπάνω έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τους όρους 

διακήρυξης, όπως είναι διατυπωµένοι στο επισυναπτόµενο στη µελέτη σχέδιο 

διακήρυξης (Τύπος Β) και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει 

σχετικά. 

         

  Η Οικονοµική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη 

της την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές αποφάσεις,  τις διατάξεις του Π.∆. 

609/85 «Περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων» ,του Π.∆. 171/87 «Περί εκτελέσεως 

έργων Ο.Τ.Α.», καθώς και των Ν.1418/84 και Ν. 3852/2010 

                                  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα  

        

1. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το 

επισυναπτόµενο σχέδιο διακήρυξης (Τύπος Β) που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 

της παρούσας απόφασης, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση – 

ασφαλτόστρωση και επισκευή της οδού που συνδέει τους οικισµούς ∆.Κ. 

Τριλόφου και Επανωµής του ∆ήµου Θέρµης Ν. Θεσσαλονίκης» σύµφωνα µε την 

υπ αριθµ. 24/2013 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Θέρµης, προϋπολογισµού 150.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.).  

 

2.Για την διενέργεια του διαγωνισµού θα εκδοθεί διακήρυξη από τον ∆ήµαρχο 

Θέρµης Παπαδόπουλο Θεόδωρο. 

 

 

 

    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 363/2013. 

    

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 

Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως 

εξής: 

 

 

                                               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                    Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

 

 

                                           ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

    


