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                                                                           Απόσπασµα  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                  Από το πρακτικό της  24 - 1 - 2011 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621 
Αριθ.  Απόφ. 010/ 2011 
 
ΘΕΜΑ : Εγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου µε τίτλο: «∆ιαµόρφωση αύλειου 
χώρου παιδικού σταθµού επί της οδού Ελευθερίας» (αριθ. Μελέτ. 28/2010).  
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 24η του µήνα Ιανουαρίου έτους 2011 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την αριθµ. πρωτ. 566/20-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/10. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

1. Ακτσελής Γεώργιος                16.Πατσιάς Γεώργιος 
2. Αβραµίδης Κυριάκος              17.Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 
3. Αποστολίδου Μαρία              18.Σιώπης Κωνσταντίνος 
4. Αρµπατζάνη Μαρία                19.Σουσλόγλου Νικόλαος 
5. Γρούγιος Ηλίας                      20.Αθανασιάδης Αθανάσιος 
6. Ιωαννίδης Εµµανουήλ            21.Κυριλλίδης Γεώργιος 
7. Καζαντζίδης Γεώργιος            22.Λαδάς Παράσχος 
8. Καραλιόπουλος Σωτήρης        23.Λεµονίδου ∆έσποινα 
9. Καρράς Ευστράτιος                24.Χοϊδης Χαράλαµπος 
10. Κουσενίδης Αλέξανδρος      25.Σαπρανίδου Σωτηρία 
11. Κουσίδης Γεώργιος              26. Τσιριγώτης Αρσένιος 
12. Μεζίκης Βασίλειος                27. Παυλίδου Αθηνά 
13. Μπουντούρη Παρασκευή      28.Κατσαρός Ιωάννης 
14. Ναλµπαντίδου Αφροδίτη       29.Βούζας Ηλίας 
15. Παναγιωτίδης Γαβριήλ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1. Βαλάνος Νικόλαος 
2. Αγοραστός Κωνσταντίνος 
3. Σάββα Αικατερίνη 
4. Παπαδήµας Αναστάσιος 

 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην 
οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. 
Κυρίζογλου Λάζαρος.  
Προσεκλήθησαν αρµοδίως και ήταν παρόντες και οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων 
και Μενεµένης, Κεσόγλου Παύλος και Μανωλόπουλος Βασίλειος αντίστοιχα. 
Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
Oι k. Βαλάνος Νικόλαος, Σάββα Αικατερίνη και Παπαδήµας Αναστάσιος αποχώρησαν πριν από το 2ο θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης.  Συνολικά 4 απόντες.   
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Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν  του 
Συµβουλίου ότι µε την υπ΄ αριθµ. 227/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Αµπελοκήπων εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου τίτλο «∆ιαµόρφωση αύλειου χώρου παιδικού 
σταθµού επί της οδού Ελευθερίας» (αρ. µελ. 28/2010), προϋπολογισµού 44.895,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Το έργο εκτέλεσε ύστερα από απ΄ πρόχειρο µειοδοτικό 
διαγωνισµό o ανάδοχος Κοβλακάς Βαλέριος, µε έκπτωση 6% επί των τιµών του τιµολογίου. 
Η συνολική αξία του έργου ανήλθε στο ποσό των 32.134,07 €, συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ. 

Επειδή το έργο περατώθηκε εµπρόθεσµα στις 25/09/2010, όπως αναγράφεται στην υπ΄ 
αριθµ. 10.025/∆ΤΥ 5.045/28-09-2010 βεβαίωση περαίωσης της Προϊσταµένης ∆/νσης Τ.Υ., 
το τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας µε την 
αριθµ. 31.545/26-11-2010 απόφασή του συγκρότησε την Επιτροπή Προσωρινής και 
Οριστικής Παραλαβής του έργου. 

Η Επιτροπή Παραλαβής συνήλθε στις 21/12/2010 και συνέταξε το Πρωτόκολλο 
Προσωρινής Παραλαβής, το οποίο υπογράφηκε από τα µέλη της Επιτροπής, τους 
Επιβλέποντες Μηχανικούς και τον Ανάδοχο.  

Η επιτροπή παραλαβής έκρινε ότι οι εργασίες εκτελέσθηκαν ποιοτικά και ποσοτικά καλώς. 
Το πρωτόκολλο της προσωρινής παραλαβής υποβάλλεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

προκειµένου να εγκριθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 σε συνδυασµό µε τις 
διατάξεις του Π.∆ 171/87. 

 
Ύστερα από τα παραπάνω, 

 
Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 

 
1) Την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου µε τίτλο 

«∆ιαµόρφωση αύλειου χώρου παιδικού σταθµού επί της οδού Ελευθερίας» (αρ. µελ. 
28/2010). 

2) Την ανάθεση της εκτέλεσης της παρούσης στον κ. ∆ήµαρχο. 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ΄ αριθµ. 227/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, το 
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

             Κατά πλειοψηφία   
Μειοψηφούντος του κ.  Βούζα Ηλία ο οποίος απέχει. 
 
Α). Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου µε τίτλο «∆ιαµόρφωση αύλειου 
χώρου παιδικού σταθµού επί της οδού Ελευθερίας» (αρ. µελ. 28/2010). 
 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης. 

                            
                                    
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 010/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                           

 
Ακριβές Απόσπασµα,   Αµπελόκηποι  25 - 1 - 2011 

 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                          Ο Αντιδήµαρχος   
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  Ε. Κουκουλιώτης                                Γεώργιος Καζαντζίδης                                                                                                                              


