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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  27 -3 - 2013 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 125/ 2013 
 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή ένταξης της πράξης «∆ράσεις αντικατάστασης ρυπογόνων δηµοτικών οχηµάτων 
µε νέα οχήµατα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης» µε κωδικό 
MIS 389564 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», συνολικού 
προϋπολογισµού 2.119.593,51€ + 23% ΦΠΑ. Αναµόρφωση προϋπολογισµού. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 27η του µήνα Μαρτίου έτους 2013 
ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 20ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 4616/22 - 3 -2013 έγγραφη πρόσκληση του 
προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η 
νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, 
Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Ακτσελής Γεώργιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης 
Γεώργιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Τσιριγώτης,  Αρσένιος, 
Κατσαρός Ιωάννης, Παυλίδου Λαµπρινή, Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Καζαντζίδης 
Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Πατσιάς Γεώργιος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα 
Αικατερίνη, Τσακαλίδης Ηρακλής, 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. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων 
και Μενεµένης.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 18ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆ήµαρχος έθεσε υπ’ όψιν των 
µελών ότι σύµφωνα µε την µε αριθµό πρωτ.1790/21-02-13 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή ΠΚΜ, εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης «∆ράσεις 
αντικατάστασης ρυπογόνων δηµοτικών οχηµάτων µε νέα οχήµατα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
στο δήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης» µε κωδικό MIS 389564 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Περιβάλλον –Αειφόρος Ανάπτυξη», συνολικού ποσού δαπάνης 2.119.593,51€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 
Με την πράξη αυτή, ο δήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης θα προβεί στην αντικατάσταση, 
απόσυρση 19 παλαιών ρυπογόνων οχηµάτων µε νέα οχήµατα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ήτοι 
8 απορριµµατοφόρα τύπου πρέσας χωρ.16κ.µ.,  1 απορριµµατοφόρο τύπου πρέσας χωρ.22κ.µ, 
1 αυτοκινούµενο πλυντήριο κάδων απορριµµάτων 500lt, 1 φορτηγό καλαθοφόρο οριζόντιας 
ανύψωσης έως και 20µ, 1 ανατρεπόµενο φορτηγό ,ΩΦ 3,5tn, 3 Ηµιφορτηγά, ΩΦ 1tn, 1 
Ηµιφορτηγό, ΩΦ 0,9tn, 2 Εκσκαφείς-Φορτωτές και 1 Αναρροφητικό σάρωθρο 4m3. 
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Έχοντας υπόψη:  
Α)  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ειδικότερα α) του άρθρου 1, εδαφ. 19 παραγρ.5 
αναφορικά µε την συνένωση των δήµων και β) του άρθρου 65 παρ.1 αναφορικά µε τις 
αρµοδιότητες του δηµοτικού συµβουλίου. 

2. Την υπ’ αριθµό 5448/17-07-2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους 
δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία Ατµοσφαιρικού 
Περιβάλλοντος-Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής-Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» 

3. Την µε αριθµό 283/12 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου αναφορικά µε την έγκριση 
υποβολής φακέλου πρότασης 

4.  Την υπ’ αριθµό 14259/25-09-12 αίτηση χρηµατοδότησης της πράξης του δικαιούχου δήµου 
Αµπελοκήπων Μενεµένης προς την Ενδιάµεση διαχειριστική Αρχή. 

5. Την µε αριθµό πρωτ.1790/21-02-13 απόφαση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής ΠΚΜ 
περί ένταξης της πράξης 

6. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 23 του Ν.3536/07 και της παρ.1 του άρθρου 161 του 
Ν.3463/06  

7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.∆.17-5/59 
8. Τον προϋπολογισµό του δήµου έτους 2013, ο οποίος ψηφίστηκε µε την µε αριθµ.26/13 

απόφαση δηµοτικού συµβουλίου 
 

Β)  1. Το έργο χρηµατοδοτείται από τη το Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»,  
µε συγχρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής. Το ενάριθµο του έργου είναι 
2013ΕΠ00880021 της ΣΑ ΕΠ 0088. 

 
κ α λ ε ί τ α ι  τ ο  ∆ η µ ο τ ι κ ό  Σ υ µ β ο ύ λ ι ο  

 
1. Την αποδοχή ένταξης της Πράξης «∆ράσεις αντικατάστασης ρυπογόνων δηµοτικών 

οχηµάτων µε νέα οχήµατα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο δήµο Αµπελοκήπων 
Μενεµένης» µε κωδικό MIS 389564 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον –
Αειφόρος Ανάπτυξη» 

2. Την αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης πράξης (ΣΑΟ) 
3. Την αποδοχή του ποσού 2.119.593,51€, το οποίο θα εισαχθεί στην οικονοµική 

διαχείριση του δήµου µε γραµµάτιο είσπραξης και αφορά την χρηµατοδότηση του 
σχετικού έργου 

4. Την αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013, µε την εγγραφή του 
ποσού των 2.119.593,51€, στον νεοδηµιουργούµενο Κ.Α του τµήµατος εσόδων 
1314.13 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ για δράσεις αντικατάστασης ρυπογόνων 
οχηµάτων και την ισόποση µεταφορά µέσω αποθεµατικού του ποσού 2.119.593,51€ 
στον νεοδηµιουργούµενο Κ.Α. του τµήµατος των εξόδων 20.7131.04 µε τίτλο 
«Προµήθεια οχηµάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας». 

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

                                                                      
                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                  Οµόφωνα 
Α). Εγκρίνει:  
 
1. Την αποδοχή ένταξης της Πράξης «∆ράσεις αντικατάστασης ρυπογόνων δηµοτικών οχηµάτων 
µε νέα οχήµατα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο δήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης» µε κωδικό MIS 
389564 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον –Αειφόρος Ανάπτυξη» 
2. Την αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης πράξης (ΣΑΟ) 
3. Την αποδοχή του ποσού 2.119.593,51€, το οποίο θα εισαχθεί στην οικονοµική διαχείριση του 
δήµου µε γραµµάτιο είσπραξης και αφορά την χρηµατοδότηση του σχετικού έργου 
Β). Αναµορφώνει τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2013, µε την εγγραφή του ποσού των 
2.119.593,51€, στον νεοδηµιουργούµενο Κ.Α του τµήµατος εσόδων 1314.13 µε τίτλο 
«Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ για δράσεις αντικατάστασης ρυπογόνων οχηµάτων και την ισόποση 
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µεταφορά µέσω αποθεµατικού του ποσού 2.119.593,51€ στον νεοδηµιουργούµενο Κ.Α. του 
τµήµατος των εξόδων 20.7131.04 µε τίτλο «Προµήθεια οχηµάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας». 
 
B). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

                        
                          Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 125/2013 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  28 - 3 - 2013 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο Πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                     Ακτσελής Γεώργιος                           
 


