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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  27- 03 - 2017 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 108 / 2017        
 

ΘΕΜΑ: 1.Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µε την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας/Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του έργου 
«Συντήρηση – ασφαλτόστρωση οδού Μοναστηρίου (από διασταύρωση µε 
∆ενδροπόταµο µέχρι την οδό Κ. Βάρναλη) (τµήµα της Ε.Ο.2 Θεσ/νίκης – 
Χαλκηδόνας – Γιαννιτσών)», αρ. µελ. 33/2017   

 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 27η του µήνα Μαρτίου  έτους 2017, 

ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 

Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 7609/23-03-2017 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 πέντε (25) και απόντες οκτώ (08)οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Εµεινίδης Αναστάσιος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Βαλάνος Νικόλαος 
3 Καρράς Ευστράτιος 3 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
4 Κωνσταντίνου Κυριάκος 4 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
5 Σουσλόγλου Νικόλαος 5 Κεσόγλου Παύλος 
6 Μανωλόπουλος Βασίλης 6 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 
7 Γυµνόπουλος Κοσµάς 7 Κυριλλίδης Γεώργιος 
8 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 8 Λαδάς Παράσχος 
9 Κουσενίδης Αλέξανδρος 9  
10 Σιδηρόπουλος Σάββας 10  
11 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 11  
12 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 12  
13 Γρούγιος Ηλίας 13  
14 Κατζικάς Γεώργιος 14  
15 Μεζίκης Βασίλειος 15  
16 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 16  
17 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 17  
18 Λαϊνάκου Αφροδίτη 18  
19 Καζαντζίδης Γεώργιος 19  
20 Αβραµίδης Μωυσής 20  
21 Γκαλέτσης Αθανάσιος 21  
22 Μαυρίδου Αναστασία 22  
23 Νοτάκης Ιωάννης 23  
24 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 24  
25 Σµήλιος Ηλίας 25  
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26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  
 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 
95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία η οποία απουσίαζε και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη, η οποία παρέστη. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 24ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. 
Μανωλόπουλος Βασίλειος έθεσε υπόψη των µελών ότι:  

Το τµήµα της οδού Μοναστηρίου από τη διασταύρωση µε τον ∆ενδροπόταµο και µέχρι την οδό Κ. 
Βάρναλη, µήκους 1.300,00 µέτρων περίπου, βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου µας και η 
συντήρησή του αποτελεί αρµοδιότητά µας. Το τµήµα αυτό ανήκει στο ∆ήµο µας όµως ως τµήµα της 
Ε.Ο.2 (Θεσσαλονίκης – Χαλκηδόνας – Γιαννιτσών κλπ) εξυπηρετεί το σύνολο του πολεοδοµικού 
συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης. Η πολύ άσχηµη κατάσταση την οποία παρουσιάζει το οδόστρωµα 
στο εν λόγω τµήµα οφείλεται κυρίως στον ιδιαίτερα υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο, µε πολύ µεγάλο 
ποσοστό βαρέων οχηµάτων,  που έχει ως αποτέλεσµα τη σηµαντική καταπόνηση και φθορά του 
οδοστρώµατος αλλά και στις πολλές εγκάρσιες τοµές που έχουν γίνει κατά καιρούς από διάφορους 
ΟΚΩ. Επικίνδυνες λακκούβες, επικίνδυνα εξογκώµατα, τροχαυλακώσεις και βαθιές καθιζήσεις 
αποτελούν την εικόνα του οδοστρώµατος και την αιτία υλικών ζηµιών στα οχήµατα και τα φορτία που 
διακινούνται. Η παραπάνω κατάσταση δικαιολογηµένα προκαλεί την αγανάκτηση και την οργή όλων 
όσων κινούνται στο συγκεκριµένο οδικό άξονα, αποδέκτης των οποίων είναι ο ∆ήµος µας.  
 
Για την αποκατάσταση του εν λόγω οδικού άξονα και την επίτευξη της αρµόζουσας οδικής ασφάλειας η 
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µας συνέταξε την υπ΄ αριθµ. 33/2017 µελέτη µε τίτλο «Συντήρηση – 
ασφαλτόστρωση οδού Μοναστηρίου (από διασταύρωση µε ∆ενδροπόταµο µέχρι την οδό Κ. 
Βάρναλη) (τµήµα της Ε.Ο.2 Θεσ/νίκης – Χαλκηδόνας – Γιαννιτσών)», προϋπολογισµού 496.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Η υλοποίηση των εργασιών κρίνεται αναγκαστική και επείγουσα 
ουσιαστικά και χρονικά, καθότι αφορά την ασφαλή κυκλοφορία οχηµάτων και εµπορευµάτων. 
Σηµειώνεται ότι ο ΟΑΣΘ µε το υπ΄ αριθµ. 3437/17.03.2017 έγγραφό του επισηµαίνει την ανάγκη 
επείγουσας αποκατάστασης του οδοστρώµατος στο εν λόγω τµήµα της οδού Μοναστηρίου.  
 
∆εδοµένου ότι υπάρχει αδυναµία χρηµατοδότησης του έργου εξ’ ολοκλήρου από ίδιους πόρους του 
∆ήµου µας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριµένα η Μητροπολιτική Ενότητα 
Θεσσαλονίκης διατίθεται να συγχρηµατοδοτήσει την εκτέλεση του έργου, µέσω σύναψης 
Προγραµµατικής Σύµβασης, καθώς διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για τη χρηµατοδότηση του 
µεγαλύτερου µέρους των εργασιών. Ειδικότερα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα χρηµατοδοτήσει 
το έργο µε ποσό ύψους 300.000,00€ ενώ οι υπόλοιπες πιστώσεις ύψους 196.000,00€ για την εκτέλεση 
του έργου θα καλυφθούν από πιστώσεις ΣΑΤΑ ή/και ίδιους πόρους του ∆ήµου Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης. 
 

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης θα συγκροτηθεί τριµελής Επιτροπή 
Παρακολούθησης αποτελούµενη από δύο εκπροσώπους του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης και 
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έναν εκπρόσωπο της ΠΚΜ. 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 την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας/Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – 
ασφαλτόστρωση οδού Μοναστηρίου (από διασταύρωση µε ∆ενδροπόταµο µέχρι την οδό Κ. 
Βάρναλη) (τµήµα της Ε.Ο.2 Θεσ/νίκης – Χαλκηδόνας – Γιαννιτσών)» (Αρ. Μελ.: 33/2017) 

2. Την έγκριση του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης και την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης για την υπογραφή της  

3. Τον ορισµό ως εκπροσώπων του ∆ήµου στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής 
Σύµβασης των: α)  Μπήττα Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό µε αναπληρώτρια τη Μανωλίδου Αικατερίνη, 
Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ και β) Παλατσίδου Τριάδα, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, µε αναπληρωτή τον 
Παλάσκα Ευάγγελο, Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Μπήττας 
Νικόλαος.  

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,  
                                          

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α)Εγκρίνει την σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µε την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας/Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – 
ασφαλτόστρωση οδού Μοναστηρίου (από διασταύρωση µε ∆ενδροπόταµο µέχρι την οδό Κ. Βάρναλη) 
(τµήµα της Ε.Ο.2 Θεσ/νίκης – Χαλκηδόνας – Γιαννιτσών)» (Αρ. Μελ.: 33/2017) 
 
Β)Εγκρίνει το σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης και εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης για την υπογραφή της. 
  
Γ)Ορίζει ως εκπρόσωπους του ∆ήµου στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης 
των: α)  Μπήττα Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό µε αναπληρώτρια τη Μανωλίδου Αικατερίνη, Πολιτικό 
Μηχανικό ΤΕ και β) Παλατσίδου Τριάδα, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, µε αναπληρωτή τον Παλάσκα 
Ευάγγελο, Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Μπήττας Νικόλαος.  

 

∆) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
                   

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 108/2017 

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

 
Ο Πρόεδρος                                                            Τα Μέλη 

 
Κουσενίδης Αλέξανδρος                        Αµπελόκηποι  28 - 03 - 2017 
                                                                        

Ακριβές Απόσπασµα 
 
Η Ειδική Γραµµατέας                                 Ο Πρόεδρος 

 
 

  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                  Κουσενίδης Αλέξανδρος                              
 


