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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 273 - 1 - 2014 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 016/ 2014 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την υπογραφή νέας σύµβασης µε το Πράσινο Ταµείο (ΥΠΕΚΑ) για το 
υποέργο 2 της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ 28Ης 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ», προϋπολογισµού:30.175,00 €  και το υποέργο 2, µε τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ», µε προϋπολογισµό 
37.372,80 €.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 27ην του µήνα Ιανουαρίου έτους 2014 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 968/23 -1-2014 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, Βαλάνος Νικόλαος, Αποστολίδου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, 
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μεζίκης Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Ακτσελής 
Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης 
Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Λαδάς Παράσχος, Τσιριγώτης 
Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ : Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία,  Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κουσίδης Γεώργιος, 
Μπουντούρη Παρασκευή,  Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Καζαντζίδης Γεώργιος, 
Πατσιάς Γεώργιος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Τσακαλίδης Ηρακλής, Χοϊδης Χαράλαµπος, Σαπρανίδου 
Σωτηρία.  
 
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 2ο έκτ. Θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίσθηκε να συζητηθεί ως Θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι η µελέτη µε τίτλο «Αναβάθµιση χώρου 
παιδικής χαράς στη συµβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου & Ελευθερίας» µε αριθµό µελέτης 
48/2013 και προϋπολογισµού 69.105,00 € µε το Φ.Π.Α, αναφέρεται στην αρχιτεκτονική πρόταση 
για την αναβάθµιση της υφιστάµενης παιδικής χαράς, έκτασης περίπου 170,00 τ.µ που βρίσκεται 
εντός πλατείας, κοντά στο βορειοανατολικό όριο της ∆.Κ. Αµπελοκήπων του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης, µπροστά από το κτίριο του Β’ ΚΑΠΗ του δήµου, προκειµένου να 
εφαρµοσθούν οι προδιαγραφές στον σχεδιασµό των παιδικών χαρών αλλά και της 
προσβασιµότητας ΑΜΕΑ, να αντικατασταθεί ο υφιστάµενος εξοπλισµός µε νέο σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες προδιαγραφές και να αναβαθµιστεί αισθητικά ο χώρος της παιδικής χαράς, µε τις 
κατάλληλες επεµβάσεις και κατασκευές. 
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Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε τη παραπάνω  µελέτη που διακρίνεται στο υποέργο 1, µε 
τίτλο: .«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ», προϋπολογισµού:30.175,00 €  και το υποέργο 2, µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ», µε προϋπολογισµό 38.930,00 €. 

 
          Με την Α.Π. 3113/08.08.2013 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής, η πράξη µε τίτλο «Αναβάθµιση παιδικής χαράς στη συµβολή των οδών 28ης 
Οκτωβρίου & Ελευθερίας» µε αρ. µελέτης 48/2013 και προϋπολογισµό 69.105,00€ εντάχθηκε στο 
Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012÷2015» για το 
έτος 2013, στους άξονες προτεραιότητας 2,3 και 4.  

 
Το υποέργο 1 εκτελέστηκε εµπρόθεσµα εντός του έτους 2013, ενώ το υποέργο 2 δεν 
ολοκληρώθηκε. Πιο αναλυτικά: 
 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 
 

Με την µε αριθµό 294/10-09-13 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια 
πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια οργάνων και ελαστικού δαπέδου παιδικής χαράς», 
(αριθµ.µελετ.48/13) µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή και ενδεικτικό προϋπολογισµό 
38.930,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και µε την µε αριθµό 167/13 απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίσθηκε η 
απαιτούµενη πίστωση. Ο διαγωνισµός διενεργήθηκε στις 26/09/2013 αλλά δεν 
πραγµατοποιήθηκε εντός του 2013, καθώς δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία της προµήθειας. 

 
          Με την Α.Π. 5358/23.12.2013 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής, οριστικοποιήθηκαν οι δικαιούχοι του Ειδικού ∆εσµευµένου λογαριασµού 
(escrow account) του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για υλοποίηση του Χρηµατοδοτικού 
Προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012÷2015» για το έτος 2013, 
προκειµένου οι δικαιούχοι να ολοκληρώσουν τα έργα εντός του έτους 2014, µεταξύ των οποίων 
και ο δήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης ,για το υποέργο 2. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
χρηµατοδότησης θα πρέπει να υπογραφεί νέα σύµβαση, για το ποσό των 37.372,80€ που 
αντιστοιχεί στο υποέργο 2,  βάσει οδηγιών που στάλθηκαν στις 23.01.2014 από το Πράσινο 
Ταµείο. 

Για τους παραπάνω λόγους, 
ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε  

 
να ληφθεί απόφαση από το ∆.Σ.: 

 

Α) Να προσχωρήσει στους όρους και συµφωνίες της από 30.12.2013 σύµβασης δεσµευµένου 
λογαριασµού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του Πράσινου 
Ταµείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 για το έτος 2013». 
 
Β) Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος κος Λάζαρος Κυρίζογλου να υπογράψει την ως άνω σύµβαση 
δεσµευµένου λογαριασµού (escrow account). 
 
Γ) Να ορισθεί το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων χειριστής και µεσεγγυούχος του προϊόντος 
του ως άνω δεσµευµένου λογαριασµού και να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και 
εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συµφωνηθεί στην από 30.12.2013 
σύµβαση δεσµευµένου λογαριασµού.  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την µε αριθ. 294/10-09-13 απόφαση ∆.Σ. την υπ’ αριθ. 
167/13 απόφαση Ο.Ε. 
 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
                                                                       Οµόφωνα 

Α). Εγκρίνει:. 
Α) Να προσχωρήσει ο ∆ήµος στους όρους και συµφωνίες της από 30.12.2013 σύµβασης 
δεσµευµένου λογαριασµού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του 
Πράσινου Ταµείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 για το έτος 2013». 
 
Β). Την εξουσιοδότηση στον ∆ήµαρχο κο Λάζαρο Κυρίζογλου να υπογράψει την ως άνω σύµβαση 
δεσµευµένου λογαριασµού (escrow account). 
 
Γ) Τον ορισµό του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων χειριστής και µεσεγγυούχος του προϊόντος του 
ως άνω δεσµευµένου λογαριασµού και να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να 
προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συµφωνηθεί στην από 30.12.2013 σύµβαση δεσµευµένου 
λογαριασµού.  
 
∆). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

                        
                          Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 016/2014 
 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  29 - 1 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                   Ακτσελής Γεώργιος                              

 
 


