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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                       Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                              Από το πρακτικό της  09-03-2020 

          συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 48/2020       
 
ΘΕΜΑ: 1. Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ   
                  ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΙΑ ΟΤΑ (ΜΑΘ   
                  ΑΑΕ/ΟΤΑ για την εκτέλεση Του έργου «Ενδυνάµωση Τεχνικής Επάρκειας: Τεχνική  
                  και συµβουλευτική υποστήριξη του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, για την  
                  Ωρίµανση έργων Ανασχεδιασµού & Πρασινισµού Πάρκων & Νησίδων και έργων  
                  Ενεργειακής Αναβάθµισης ∆ηµοτικών κτηρίων, προς υποβολή χρηµατοδότησής  
                  τους στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε άλλα Κοινοτικά  
                  χρηµατοδοτικά εργαλεία» 
 2.Έγκριση σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης και εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου για την  
                  υπογραφή της 
 3.Ορισµός εκπροσώπων του ∆ήµου για την Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων  
                 της Προγραµµατικής Σύµβασης 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 09η του µήνα Μαρτίου έτους 2020, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 5298/05-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 
(33) µελών ήταν παρόντες είκοσι δύο (22) και απόντες έντεκα (11) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Κωνσταντίνου Κυριάκος 

2 Κεσόγλου Παύλος 2 Κατζικάς Γεώργιος 

3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 

4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4 Καρράς Ευστράτιος 

5 Σιδηρόπουλος Σάββας 5 Ζυγανιτίδης Απόστολος 

6 Γρούγιος Ηλίας 6 Αποστολίδου Μαρία 

7 Σουσλόγλου Νικόλαος 7 Κυριλλίδης Γεώργιος 

8 Γυµνόπουλος Κοσµάς 8 Ράπτου Όλγα 

9 Καζαντζίδης Γεώργιος 9 Νοτάκης Ιωάννης 

10 Αβραµίδης Μωυσής 10 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 

11 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 11 Καρασαρλίδου Σοφία 

12 Κουσίδης Γεώργιος 12  

13 Παπαδήµας Αναστάσιος 13  

14 Μανωλόπουλος Βασίλης 14  

15 Σεµερτζίδου Αγγελική 15  

16 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 16  

17 Φουκίδης Απόστολος 17  

18 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 18  
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19 Μύθυµη Ελένη 19  

20 Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία 20  

21 Γκαλέτσης Αθανάσιος 21  

22 Σµήλιος Ηλίας 22  

23  23  

24  24  

25  25  

26  26  

27  27  

28       28  

29     29  

30     30  

31     31  

32     32  
33     33  
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μενεµένης κα. Παληκαρίδου 
Αναστασία. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και 
ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 
(Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης».  
 
Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση δύο (2) 
έκτακτων θεµάτων µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη συζήτησή τους ως 
έκτακτα . 
 
Πριν την συζήτηση του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Ζωναρέλη –Λαζαρίδου 
Κυριακή και  Μύθυµη Ελένη. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης και  ο Γενικός Γραµµατέας κ. Παπαγεωργίου 
Αθανάσιος έθεσε υπόψη των µελών ότι: 

   
Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη σύσταση του ∆ήµου Αµπελοκήπων-
Μενεµένης 

2. Το καταστατικό της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης - Αναπτυξιακή Ανώνυµη 
Εταιρεία ΟΤΑ,  «ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ» 

3. Το Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 114/2006). 

4. Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Προγραµµατικές Συµβάσεις» 

5. Το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) και ειδικότερα το Άρθρο 179 «Προγραµµατικές 
συµβάσεις - Τροποποίηση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010»Και καθώς 
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6. η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΡΙΑ ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ) διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονοµικές 
υπηρεσίες, αποφαινόµενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση  του  εν  λόγω 
έργου. 

Είναι δυνατή η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ∆ήµου (Κύριος του Εργου) και ΜΑΘ 
ΑΑΕ/ΟΤΑ (Φορέας Υλοποίησης) για την εκτέλεση του έργου «Ενδυνάµωση Τεχνικής Επάρκειας: 
Τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, για την Ωρίµανση 
έργων Ανασχεδιασµού & Πρασινισµού Πάρκων & Νησίδων και έργων Ενεργειακής Αναβάθµισης 
∆ηµοτικών κτηρίων, προς υποβολή χρηµατοδότησής τους στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε άλλα Κοινοτικά χρηµατοδοτικά εργαλεία» 

Ο Κύριος του Έργου, µε στόχο την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου, αλλά και την 
προστασία του Περιβάλλοντος, µε την αύξηση του «Πρασίνου», τη µείωση εκποµπών διοξειδίου στην 
ατµόσφαιρα, τη µείωση κατανάλωσης ενέργειας σε ∆ηµοτικά κτήρια, και την προσαρµογή στην 
κλιµατική αλλαγή, προγραµµατίζει την υλοποίηση έργων και σχεδίων, προσβλέποντας στην επίτευξη 
του στόχου αυτού. 
Στο πλαίσιο της επικείµενης Πρόσκλησης της ΟΧΕ-ΒΑΑ του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», προγραµµατίζει την υποβολή προς χρηµατοδότηση κατασκευής, 
δύο (2) έργων αναδιαµόρφωσης υφιστάµενων χώρων Πρασίνου του ∆ήµου, µε τον Πρασινισµό και 
Ανασχεδιασµό τους. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο επερχόµενης Πρόσκλησης του ΕΣΠΑ ή άλλου 
Κοινοτικού χρηµατοδοτικού εργαλείου, προγραµµατίζει την υποβολή προς χρηµατοδότηση 
κατασκευής, δύο έργων πλήρους ενεργειακής αναβάθµισης δηµοτικών κτηρίων και συγκεκριµένα του 
κτηρίου ∆ηµαρχείου και του κτηρίου των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. 
Προς επίτευξη των ανωτέρω, απαιτείται η άµεση µελετητική και αδειοδοτική ωρίµανση των ανωτέρω 
έργων.  
Μέσο επίτευξης του στόχου αυτού, θα αποτελέσει η υλοποίηση του έργου «Τεχνική και 
συµβουλευτική υποστήριξη του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, για την Ωρίµανση έργων 
Ανασχεδιασµού & Πρασινισµού Πάρκων & Νησίδων και έργων Ενεργειακής Αναβάθµισης 
∆ηµοτικών κτηρίων, προς υποβολή χρηµατοδότησής τους στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα 
του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε άλλα Κοινοτικά χρηµατοδοτικά εργαλεία», το οποίο θα αναφέρεται 
στο εξής χάριν συντοµίας «το Έργο». 
Για τον Κύριο του Έργου, είναι µείζονος σηµασίας η άµεση ωρίµανση των έργων, για την έγκαιρη 
υποβολή τους προς χρηµατοδότηση της κατασκευής τους, καθώς η περιοχή εφαρµογής 
χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια σε βασικές υποδοµές, υποβαθµισµένο φυσικό και δοµηµένο 
περιβάλλον, ατµοσφαιρική ρύπανση και µειωµένη σύνδεση µε τον αστικό ιστό, δεδοµένης της 
παρούσας συγκυρίας της πρόσκλησης για χρηµατοδότηση των έργων από τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ. 
Τα ανωτέρω αναφερόµενα έργα έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις ωρίµανσης, λόγω της φύσης τους, ως 
έργα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και περιβαλλοντικής σηµασίας για την ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής 
Θεσσαλονίκης. Γενικά στις περιοχές που εξετάζονται υπάρχει έντονο το φαινόµενο της 
αστικοποίησης, το οποίο σχετίζεται µε την αλλαγή του φυσικού περιβάλλοντος σε δοµηµένο, αλλά και 
στην τάση µετακίνησης του πληθυσµού από τις αγροτικές ή προαστιακές περιοχές σε αστικές 
περιοχές. Η διαδικασία της αστικοποίησης ενισχύει τον κίνδυνο «πληµµύρας» των αστικών περιοχών 
και το «φαινόµενο της αστικής θερµικής νησίδας». 
 
Αναλυτικότερα, όσον αφορά στα επιµέρους προτεινόµενα έργα, αναφέρουµε τα εξής:  
Το πάρκο της οδού 25ης Μαρτίου, Αµπελοκήπων: χαρακτηρίζεται ως περιθωριοποιηµένη περιοχή, 
καθώς βρίσκεται εκτός αστικού κέντρου, σε επαφή µε το όριο των σιδηροδροµικών γραµµών. 
Χαρακτηρίζεται επίσης από έλλειψη ταυτότητας, ελλιπή σύνδεση µε τον αστικό ιστό, πεπαλαιωµένες 
κτιριακές εγκαταστάσεις. Το παρακείµενο δίκτυο σιδηροδροµικών γραµµών, που βρίσκεται κατά 
µήκος του πάρκου, προκαλεί µια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις, όπως η αυξηµένη ρύπανση από 
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τις εκποµπές ρύπων των τρένων, αυξηµένη ηχορύπανση, διάσπαση του αστικού ιστού, ασυνέχεια και 
έλλειψη συνοχής των χρήσεων.  
Η νησίδα της οδού Μοναστηρίου, στο µήκος του ∆ήµου: βρίσκεται κατά µήκος κεντρικού οδικού 
άξονα της οδού Μοναστηρίου, που συνδέει την πόλη µε τη ∆υτική Θεσσαλονίκη, τη Βιοµηχανική 
περιοχή της ∆υτικής Θεσσαλονίκης και παρουσιάζει αυξηµένη κυκλοφοριακή κίνηση. Η περιοχή 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη πράσινων χώρων, αύξηση του φαινοµένου αστικής θερµικής νησίδας και 
υποβάθµιση των εµπορικών δραστηριοτήτων εκατέρωθεν του άξονα, λόγω έλλειψης επαρκούς 
φωτισµού. 
Τα ∆ηµοτικά κτήρια (∆ηµαρχείο & Τεχνικών Υπηρεσιών): βρίσκονται εντός του αστικού ιστού, είναι 
κτισµένα τη δεκαετία του 1990-2000 και στερούνται πρόβλεψης προδιαγραφών και υλικών 
κατασκευής µειωµένης ενεργειακής κατανάλωσης. Χρήζουν άµεσης αναβάθµισης, για να πληρούν 
τους όρους και να επιτύχουν τους στόχους ενεργειακής αποδοτικότητας ∆ηµοσίων Κτηρίων, όπως 
αυτοί τέθηκαν µε τα Σχέδια ∆ράσης για την Αειφόρο (Βιώσιµη) Ενέργεια. 
Για τη µελετητική και αδειοδοτική ωρίµανση των έργων, ο ∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης ήρθε σε 
επαφή µε την Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ, 
της οποίας είναι Μέτοχος, ώστε η Εταιρεία, µε την εµπειρία της σε µελετητική ωρίµανση µεγάλων 
τεχνικών έργων και το εξειδικευµένο στελεχιακό της δυναµικό, να επικουρήσει αφενός την ∆ιεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου στη σύνταξη/εκπόνηση των απαιτούµενων εξειδικευµένων µελετών 
κατασκευής των έργων και αφετέρου τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου στην προετοιµασία και 
υποβολή των σχετικών Αιτήσεων Χρηµατοδότησης (Τεχνικών ∆ελτίων) των ανωτέρω έργων. 
 
∆εδοµένου ότι: 
- ο µεν Κύριος του Έργου επιβαρυµένος µε πλήθος Τεχνικών έργων τα οποία υλοποιούνται στο 
πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, µη έχοντας την διαθέσιµη επάρκεια προσωπικού 
(εξειδικευµένο προσωπικό Ειδικών Αρχιτεκτονικών µελετών Αναπλαστικών έργων, ειδικότητες 
Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων µελετητών) στα αντικείµενα της παρούσας σύµβασης και ως εκ 
τούτου µη καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις για την άµεση ωρίµανση των έργων και την υποβολή 
τους προς χρηµατοδότηση, 
- ο δε Φορέας Υλοποίησης, «ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ», µε το ρόλο της ως Αναθέτουσα Αρχή (Μητρώο 
Αναθετουσών Αρχών, κωδ.730), διαθέτοντας εξειδικευµένο µόνιµο επιστηµονικό δυναµικό 
(Μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων), µε την εµπειρία της σε τεχνικά έργα ιδιαίτερων απαιτήσεων και 
έχοντας ήδη αναλάβει και φέρει εις πέρας παρόµοια έργα (ενδεικτικά: Σύµβουλος υποστήριξης για τη 
µελετητική ωρίµανση του Μητροπολιτικού Πάρκου του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά, έκτασης 
360 στρ., Σύµβουλος υποστήριξης για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Κολυµβητηρίου Ολυµπιακών 
διαστάσεων του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών κ.ά.), διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και 
οικονοµικές υπηρεσίες, αποφαινόµενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ.) για την υλοποίηση του εν 
λόγω Έργου µε ίδια µέσα, 
- η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης έχει ήδη εκπονήσει και συντάσσει µέρος 
(ορισµένων σταδίων) των απαιτούµενων µελετών, αλλά χρήζει Επικουρίας για την ολοκλήρωση του 
συνόλου, 
- ο σχεδιασµός και η ωρίµανση των έργων θα πρέπει να γίνει άµεσα, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι 
ανάπτυξης, προστασίας του Περιβάλλοντος και κάλυψης αναγκών της περιοχής & των κατοίκων, 
εκµεταλλευόµενοι τη συγκυρία ένταξης του κόστος κατασκευής των έργων στα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε άλλα Κοινοτικά χρηµατοδοτικά εργαλεία, 
 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας προγραµµατικής 
σύµβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαµβάνει την αρµοδιότητα σύνταξης και εκπόνησης των 
υπολειπόµενων σταδίων των απαιτούµενων εξειδικευµένων Τεχνικών Μελετών και Τευχών 
∆ηµοπράτησης, µε τα ίδια µέσα που διαθέτει, µε σκοπό την επικουρία των Τεχνικών Υπηρεσιών του 
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∆ήµου στη Μελετητική ωρίµανση των τεσσάρων (4) έργων ανασχεδιασµού & πρασινισµού πάρκων & 
νησίδων και Ενεργειακής αναβάθµισης ∆ηµοτικών κτηρίων, την έκδοση των απαιτούµενων αδειών 
και εγκρίσεων και την υποστήριξη στην υποβολή Αιτήσεων Χρηµατοδότησης των έργων, προς ένταξη 
των δύο έργων Πρασινισµού στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των δύο έργων Ενεργειακής Αναβάθµισης σε ανοικτές προσκλήσεις 
Κοινοτικών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων (π.χ. Elektra και άλλα). 

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων τεχνικών έργων και µελετών, δια 
των αρµοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Αναθέτουσας Αρχής 
(Προϊσταµένης Αρχής και ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας), διαθέτοντας ∆ιαχειριστική Επάρκεια τύπου Α, Β 
και Γ, ως πιστοποιηµένος φορέας στο µητρώο Αναθετουσών Αρχών (i.d. 730), όπως αυτά 
προβλέπονται στη Νοµοθεσία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ν.4412/2016) όπως ισχύει. ∆ιευκρινίζεται 
ρητά στην περίπτωση αυτή, ότι όλες οι υπολειπόµενες απαιτούµενες τεχνικές υπηρεσίες και µελέτες, 
σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση, θα εκπονηθούν κατά προτεραιότητα µε ίδια µέσα, από το 
υφιστάµενο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό του Φορέα Υλοποίησης (υπάλληλοι Μηχανικοί της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ), προς επικουρία των Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου. 

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης θα συγκροτηθεί τριµελής Επιτροπή 
Παρακολούθησης αποτελούµενη από δύο εκπροσώπους ( µε τους αναπληρωτές τους) του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης και έναν εκπρόσωπο ( µε τον αναπληρωτή του) του ΦΟΣ∆Α. Πρόεδρος 
της Επιτροπής θα είναι ένας εκ των εκπροσώπων του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης 

Ύστερα από τα παραπάνω, 

ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε : 
1. Την Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΙΑ ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ) για την εκτέλεση Του έργου 
«Ενδυνάµωση Τεχνικής Επάρκειας: Τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη του ∆ήµου Αµπελοκήπων-
Μενεµένης, για την Ωρίµανση έργων Ανασχεδιασµού & Πρασινισµού Πάρκων & Νησίδων και έργων 
Ενεργειακής Αναβάθµισης ∆ηµοτικών κτηρίων, προς υποβολή χρηµατοδότησής τους στα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε άλλα Κοινοτικά χρηµατοδοτικά εργαλεία» 
 2. Την Έγκριση σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης και εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου για την υπογραφή 
της 
 3. Τον Ορισµό εκπροσώπων του ∆ήµου για την Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της 
Προγραµµατικής Σύµβασης 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο αποµαγνητοφωνηµένο 
πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές διατάξεις,  

 
                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΙΑ ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ) για την εκτέλεση του έργου 
«Ενδυνάµωση Τεχνικής Επάρκειας: Τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη του ∆ήµου Αµπελοκήπων-
Μενεµένης, για την Ωρίµανση έργων Ανασχεδιασµού & Πρασινισµού Πάρκων & Νησίδων και έργων 
Ενεργειακής Αναβάθµισης ∆ηµοτικών κτηρίων, προς υποβολή χρηµατοδότησής τους στα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε άλλα Κοινοτικά χρηµατοδοτικά εργαλεία» 
Β) Εγκρίνει το σχέδιο Προγραµµατικής Σύµβασης και εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της. 
Γ) Εγκρίνει τον ορισµό εκπροσώπων του ∆ήµου για την Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της 
Προγραµµατικής Σύµβασης 
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  ∆) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 48/2020. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 
 
Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 
  
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αµπελόκηποι  10 – 03 - 2020 
 
      Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                                    Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 


