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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 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                  Από το πρακτικό της 2 - 6 - 2014 
                                                                                                                    συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 155/ 2014 
 
ΘΕΜΑ:. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου «∆ΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 
µε αριθµό µελέτης 98/2013 και Κ.Α.Ε. E-0328-13, προϋπολογισµού 87.508,00 € µε τον Φ.Π.Α. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 2α του µήνα Ιουνίου του έτους 
2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από 7377/29-5-2014 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, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, 
Μεζίκης Βασίλειος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Αποστολίδου Μαρία, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, 
Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, 
Τσιριγώτης Αρσένιος, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Κουσίδης Γεώργιος, 
Μπουντούρη Παρασκευή, Σάββα Αικατερίνη, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, 
Τσακαλίδης Ηρακλής, Σαπρανίδου Σωτηρία, Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης.  
 
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 17ον Θέµα της ηµερήσιας διάταξης αιτιολογώντας την εισαγωγή του 
θέµατος στη σηµερινή συνεδρίαση και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του αναφέρει ότι στις 
14.01.2013 εντάσσεται µε την υπ’. αρίθµ οικ. 100251 απόφαση του ΓΓ του ΥΠΕΚΑ κου Αλεξιάδη, 
η πράξη µε τίτλο «Έργα και δράσεις για τη βελτίωση και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας 
στο 2ο Γυµνάσιο Μενεµένης του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης», µε κωδικό MIS 363762 στο 
ανωτέρω Ε.Π. 
Για το υποέργο 1 της παραπάνω πράξης µε τίτλο «∆ΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»έχει διατυπωθεί η σύµφωνη γνώµη για τη δηµοπράτησή του από το ΥΠΕΚΑ µε το 
υπ΄ αριθ. πρωτ. 126258/29.05.2014 έγγραφό τους. 
Το παραπάνω θέµα του ∆.Σ στις 02.06.2014  του ∆ήµου µας πρέπει να εγκρίνει τον τρόπο 
δηµοπράτησης ο οποίος είναι σύµφωνος µε την παραπάνω θετική γνωµοδότηση ώστε ενόψει των 
καλοκαιρινών σχολικών διακοπών να δηµοπρατηθεί το έργο στο χρονικό ορίζοντα που 
προβλέπουν οι διαδικασίες ΕΣΠΑ και να ολοκληρωθούν οι εργασίες εντός του σχολικού κτιρίου 
πριν την έναρξη των µαθηµάτων.  
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Στην συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των µελών ότι προκειµένου να αναβαθµιστεί ενεργειακά το 
κτίριο του 2ου Γυµνασίου Μενεµένης  του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος « Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» στον 
Άξονα Προτεραιότητας 01 – Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Αντιµετώπιση 
Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας - Πρότυπα επιδεικτικά έργα 
αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε 
υφιστάµενα δηµόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, η 
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε σχετική µελέτη µε τίτλο «∆ΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» µε αριθµό µελέτης 98/2013 και Κ.Α.Ε. E-0328-13, 
προϋπολογισµού 87.508,00 € µε τον Φ.Π.Α , και να εκτελεσθεί το αντίστοιχο έργο µε τη 
διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισµού. Η χρηµατοδότησή του θα γίνει από την Π.∆.Ε. µε τη 
συγχ/δότηση του Ταµείου Συνοχής.  
Για το παραπάνω έργο έχει διατυπωθεί η σύµφωνη γνώµη για τη δηµοπράτησή του από το 
ΥΠΕΚΑ µε το υπ΄ αριθ. πρωτ. 126258/29.05.2014 έγγραφό τους. 
 
Μετά τα παραπάνω, 

ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε : 
 

Την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου «∆ΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 
µε αριθµό µελέτης 98/2013 και Κ.Α.Ε. E-0328-13, προϋπολογισµού 87.508,00 € µε τον Φ.Π.Α,  µε 
ανοιχτό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τον Ν. 3669/08, (Κωδικοποίηση ∆ηµοσίων Έργων) και όρους 
δηµοπράτησης που θα ορίσει η Οικονοµική Επιτροπή. 
   

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

                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                             Οµόφωνα 
Ο κ. Βούζας είναι υπέρ του θέµατος µε επιφύλαξη.  

A). Eγκρίνει την εκτέλεση του έργου «∆ΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ & 
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» µε αριθµό 
µελέτης 98/2013 και Κ.Α.Ε. E-0328-13, προϋπολογισµού 87.508,00 € µε τον Φ.Π.Α,  µε ανοιχτό 
διαγωνισµό, σύµφωνα µε τον Ν. 3669/08, (Κωδικοποίηση ∆ηµοσίων Έργων) και όρους 
δηµοπράτησης που θα ορίσει η Οικονοµική Επιτροπή. 
 

Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
                                   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 155/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  3 - 6 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο πρόεδρος     
 
  
 Ε. Κουκουλιώτης                                   Ακτσελής Γεώργιος    


