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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                     ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                     Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                        Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                               Από το πρακτικό της 08-04-2019 

        συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 112 / 2019       

Θέµα: Έγκριση 2ου ΠΚΤΜΝΕ  και 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου 
«Εορταστικός διάκοσµος  Μενεµένη», µε αρ. µελέτης 20/2018. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 08η του µήνα Απριλίου έτους 2019, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 6386/04-04-2019 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 είκοσι τέσσερις (24) και απόντες εννιά (09) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόµιµα 

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

 
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη η οποία παρέστη και η κα. 
Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα, η οποία απουσίαζε. 

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 και 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 ενός (1) 
εκτάκτου θέµατος µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη συζήτησή 
τους ως έκτακτο . 

 
Ο πρόεδρος πρόταξε την συζήτηση του 2ου,του 3ου και του 4ου τακτικού θέµατος έναντι του 1ου 
τακτικού θέµατος. 
 
-Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σµήλιος Ηλίας αποχώρησε µετά την συζήτηση του 14ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Μανωλόπουλος 
Βασίλης έθεσε υπόψη των µελών ότι : 

• Με την υπ΄αρ. 110/2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του 
έργου «Eoρταστικός διάκοσµος      Μενεµένη», µε αρ. µελέτης 20/2018 και προϋπολογισµό 
481.999,58  €, µε ανοικτό διαγωνισµό και η έκδοση πολυετούς ανάληψης δαπάνης. 
• Με την υπ΄αρ. 175/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής επικυρώθηκε το Πρακτικό 
Κατακύρωσης και αναδείχθηκε Ανάδοχος ο οικονοµικός φορέας «Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ 
Α.Τ.Ε.».  
• Με την υπ΄αρ. 346/2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκαν ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο 
ΠΚΤΜΝΕ.  
 
Προκειµένου να αντιµετωπισθούν: 
 
1. Ο έλεγχος και η αποκατάσταση των φθορών της υφιστάµενης όδευσης καλωδίων στην οδό Ελ. 
Βενιζέλου 
2. Η συντήρηση των γιρλαντών που θα τοποθετηθούν στον συνοικισµό Αγίου Νεκταρίου, οι οποίες 
ήταν εγκατεστηµένες στην οδό Αγίας Παρασκευής  της ∆Ε Μενεµένης και αντικαταστάθηκαν, µε το 
παρόν έργο, µε νέες γιρλάντες  
3. Η αποµείωση τιµής του µε Α.Τ. 5 άρθρου της µελέτης, «Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισµού ειδικού 
τύπου µήκους 9 m», κατά ογδόντα (80) €. Ο λόγος είναι ότι τελικά θα εγκατασταθεί εορταστικός 
διάκοσµος στον συνοικισµό Αγίου Νεκταρίου, στις οδούς: Αγίου Νεκταρίου, Κοιµήσεως της Θεοτόκου 
και Μ. Αλεξάνδρου, οι οποίες υποδείχθηκαν από τη ∆ιοίκηση. Στις οδούς αυτές υπάρχει συνεχές 
εναέριο δίκτυο τόσο χαµηλής όσο και µέσης τάσης. Κατά συνέπεια δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο 
ιστός ειδικού τύπου ύψους 9 m, για λόγους συµµόρφωσης µε τις αποστάσεις ασφαλείας από τα 
δίκτυα χαµηλής και µέσης τάσης της ∆Ε∆∆ΗΕ. Επιλέχθηκε, αφού λήφθηκε υπόψη το πλάτος των 
οδών και το µήκος των γιρλαντών που θα χρησιµοποιηθούν, άλλος ιστός ειδικού τύπου ύψους 7 m, η 
προµήθεια του οποίου κοστίζει 80 € λιγότερο από τον ιστό του µε Α.Τ. 5 άρθρου της µελέτης. Ο ιστός 
αυτός θα είναι ο ένας από τους δύο ιστούς ανάρτησης. Ο δεύτερος ιστός ανάρτησης θα είναι όµοιος 
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µε τον πρώτο, αλλά επιπλέον θα φέρει βραχίονα για φωτιστικό οδικού φωτισµού. Ο ιστός αυτός έχει 
ίδια τιµή προµήθειας µε αυτόν του άρθρου µε Α.Τ. 5 της µελέτης. 
 
συντάχθηκαν νέες τιµές εργασιών, οι οποίες µαζί µε τις εκτελεσθείσες εργασίες συµπεριλήφθηκαν 
στον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι αυξήσεις που προέκυψαν στον 
προτεινόµενο προϋπολογισµό καλύπτονται αποκλειστικά από το κονδύλι των απροβλέπτων, οπότε 
δεν υπάρχει µεταβολή της τελικής δαπάνης του έργου (221.719,81 €).  
 
Κατόπιν των παραπάνω  

εισηγούµαστε 
την έγκριση του 2ου ΠΚΤΜΝΕ (Πρωτοκόλλου Κανονισµού Τιµών Μονάδων Νέων Εργασιών) και του 
2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Eoρταστικός διάκοσµος Μενεµένη», µε αρ. 
µελέτης 20/2018. 

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 Κατά Πλειοψηφία 

Με 22 Υπέρ-2 Κατά 
Α) Εγκρίνει το 2ο ΠΚΤΜΝΕ (Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδων Νέων Εργασιών) και τον 2ο 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Eoρταστικός διάκοσµος Μενεµένη», µε αρ. µελέτης 
20/2018. 

 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
  
-Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Νοτάκης Ιωάννης και Τσοµπανοπούλου Μελίσα καταψηφίζουν 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 112 / 2019. 

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

 
           Ο Πρόεδρος                                        Τα Μέλη 
  
 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
                    Αµπελόκηποι  09 - 04 - 2019 
Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                       Ο Πρόεδρος 
 
 
 

            Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                              Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 


