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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                         ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
                         Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
                         Αµπελόκηποι 

                                  

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                     Απόσπασµα  
      κα Κουκουτέγου Κλ.                                                         Από το πρακτικό της 03-06-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 157/2015 

 
ΘΕΜΑ: 1. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015 και ένταξη του 

έργου   «Συντηρήσεις µικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης», αρ. µελ. 72/2014   

 2. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, προϋπολογισµού µελέτης 
184.500,00 € µε Φ.Π.Α. 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 03ην του µήνα Ιουνίου του έτους 2015 
ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 7491/29-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του 
Αντιπροέδρου,  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, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Κάτζικας Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Εµεινίδης Αναστάσιος, Παναγιωτίδης 
Γαβριήλ, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, , Καρράς Ευστράτιος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος 
Σάββας, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου 
Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς 
Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα,  Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος 
Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Μεζίκης Βασίλειος Γυµνόπουλος Κοσµάς, 
Μανωλόπουλος Βασίλειος,  , Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Καζαντζίδης Γεώργιος,  Πεχλιβανίδης 
Νικόλαος. 
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο Αντιπρόεδρος 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 οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης. Παρέστη  
η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, απουσίασε η κα Κόπτη Ελένη.  
 
 Ο αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 6ον  θέµα  της ηµερήσιας διάταξης  και  έθεσε υπ΄ όψιν των µελών ότι : 

Με την υπ΄ αριθµ. ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΥΑ/∆ΤΥ/ΤΠΑΑΕ/32112/2019/345/206 ΚΥΑ παρατάθηκε 
µέχρι τις 30-6-2015 η έναρξη έκδοσης αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, 
σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 46596/22−11−2004 (ΦΕΚ Β 71793/6−12−04) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση περί καθορισµού λεπτοµερειών εφαρµογής του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 
(ΦΕΚ 121/Α΄) «Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις». Μετά τη 
λήξη της προαναφερθείσας παράτασης όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου µας θα 
πρέπει να αδειοδοτηθούν (λήψη άδεια λειτουργίας) από την Επιτροπή Ελέγχου 
Καταλληλότητας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα αναφερόµενα στην παραπάνω ΚΥΑ.  

Για το λόγο αυτό η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µας συνέταξε την υπ΄ αριθµ. 
72/2014 µελέτη µε τίτλο «Συντηρήσεις µικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων 
∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης». Με την εν λόγω µελέτη προβλέπεται να 
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ανακατασκευαστούν τρία γήπεδα ποδοσφαίρου του ∆ήµου µας, και ειδικότερα το ∆ηµοτικό 
Στάδιο «Αντώνης Καραφώτης», το ∆ηµοτικό Στάδιο «Κων/νος Καραµανλής» και το γήπεδο 
«Κων/νος Μιγκοτζίδης». Στα τρία γήπεδα πραγµατοποιούνται επεµβάσεις προκειµένου να 
πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ΄ αριθµ. 
46596/22.11.2004 Υπουργική Απόφαση έτσι ώστε µετά την ολοκλήρωση του έργου να 
ληφθούν οι απαιτούµενες άδειες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και τέλεσης αγώνων 
σ’ αυτές.   

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 150.000,00€ συν 34.500,00€ ΦΠΑ 
(23%), ήτοι σύνολο 184.500,00€ και θα καλυφθεί ως εξής: 130.000,00€ από Προγραµµατική 
Σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ του ∆ήµου µας και της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας/Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και 54.500€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ ή/και 
ίδιους πόρους. 

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει µε ανοικτή δηµοπρασία µε επιµέρους ποσοστά 
έκπτωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/08. Οι όροι δηµοπράτησης θα 
καταρτιστούν από την Οικονοµική Επιτροπή. 
Ύστερα από τα παραπάνω, 

ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε : 
1. Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015 και την ένταξη του έργου 

«Συντηρήσεις µικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης» (Αρ. Μελ.: 72/2014),  στο Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2015. 

2. Την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις µικροκατασκευές 
αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης» (Αρ. Μελ.: 72/2014), 
προϋπολογισµού 184.500,00 € µε Φ.Π.Α,  µε ανοικτή δηµοπρασία µε επί µέρους 
ποσοστά έκπτωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν3669/08. 

                                                                                                  
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) Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2015 και εντάσσει το έργο «Συντηρήσεις 
µικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης» (Αρ. 
Μελ.: 72/2014),  στο Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2015. 
 
Β )Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις µικροκατασκευές αθλητικών 
εγκαταστάσεων ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης» (Αρ. Μελ.: 72/2014), 
προϋπολογισµού 184.500,00 € µε Φ.Π.Α,  µε ανοικτή δηµοπρασία µε επί µέρους ποσοστά 
έκπτωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν3669/08. 
                                                                                                
Γ).Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

 
                       Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 157/2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
    Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι 04 - 06 - 2015 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Αντιπρόεδρος     
  
 

 
   Ε. Κουκουλιώτης                                       Γεώργιος Κυριλλίδης 
 


