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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 11-06-2019 

        συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 163 / 2019       

 
ΘΕΜΑ : 1. Έγκριση της τροποποίησης της παραγράφου 3 της υπ΄αρ. 12/2017 Απόφασης 

∆Σ, που αφορά στην προσχώρηση του ∆ήµου στους όρους και τις συµφωνίες 
της από 30.12.2016 σύµβασης δεσµευµένου λογαριασµού στο πλαίσιο του 
χρηµατοδοτικού προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου (ΠΤ) «ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016», Α.Π. 4 

2. Εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής 
σύµβασης 

ΣΧΕΤ. : 1. Η υπ΄αρ. 127.4.4/2017 Απόφαση του ∆Σ του ΠΤ 
2. Η υπ΄αρ. 3628-5/2017 (Α∆Α: ΩΖΙ5469ΗΗ7-ΠΕΑ) Απόφαση του ∆Σ του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων (ΤΠ∆) 
3. Η υπ΄αρ. 150.6/2019 (Α∆Α: 62ΘΣ46Ψ844-ΡΣ4) Απόφαση του ∆Σ του ΠΤ 
4. Η υπ΄αρ. 3676-10/2019 (Α∆Α: 6ΣΘΑ469ΗΗ7-Ι4Ρ) Απόφαση του ∆Σ του ΤΠ∆ 

 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 11η του µήνα Ιουνίου έτους 2019, 
ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - Μενεµένης 
σε έκτακτη συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 10885/11-06-2019 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 δεκαεννιά (19) και απόντες δεκατέσσερις (14) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόµιµα 

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

 
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των 
∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη και η κα. Παληκαρίδου Αναστασία 
αντίστοιχα. 
 
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».  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι : 
Επειδή το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις 
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, το θέµα εισηγείται ως έκτακτο δεδοµένου ότι α)  κρίνεται 
αναγκαία για την έρρυθµη λειτουργίας της υπηρεσίας – πληρωµή αναδόχων  και β) προέκυψε λόγω 
περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από µια επιµελή αναθέτουσα αρχή καθώς είναι 
αποτέλεσµα αλληλουχίας αποφάσεων  από το Πράσινο Ταµείο και την Τράπεζα Παρακαταθηκών και 
∆ανείων. 

 
Ειδικότερα, έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι : 

 
1. Με την υπ΄αρ. 12/2017 Απόφαση, το ∆ηµοτικό συµβούλιο αποφάσισε τα παρακάτω: 
1.1 Αποδοχή χρηµατοδότησης από το Πράσινο Ταµείο (ΠΤ) για την εκπόνηση ΣΒΑΚ 
1.2 Έγκριση σχεδίου σύµβασης δεσµευµένου λογαριασµού 
1.3 Έγκριση προσχώρησης του ∆ήµου στους όρους και τις συµφωνίες της από 30.12.2016 
σύµβασης δεσµευµένου λογαριασµού στο πλαίσιο του χρηµατοδοτικού προγράµµατος του ΠΤ 
«ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016», Α.Π. 4 
1.4 Εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου για την υπογραφή της σύµβασης δεσµευµένου λογαριασµού 
1.5 Ορισµός του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων (ΤΠ∆) ως χειριστή και µεσεγγυούχου του 
προϊόντος του ως άνω δεσµευµένου λογαριασµού 

2. Το Πράσινο Ταµείο (ΠΤ) και το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων (ΤΠ∆) µε τις υπ΄αρ. 
127.4.4/2017 και 3628-5/2017 Αποφάσεις τους (Νο 1 και 2 σχετ.) αντίστοιχα, ενέκριναν την 
τροποποίηση του άρθρου 4 της από 30.12.2016 σύµβασης δεσµευµένου λογαριασµού µε την 
προσθήκη όρου περί παράτασης του συµβατικού χρόνου µέχρι την 29.02.2019, λόγω µη έγκαιρης 
διαµόρφωσης και έκδοσης τεχνικών προδιαγραφών από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών.  

3. Το Πράσινο Ταµείο (ΠΤ) και το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων (ΤΠ∆) µε τις υπ΄αρ. 
150.6/2019 και 33676-10/2019  Αποφάσεις τους (Νο 3 και 4 σχετ.) αντίστοιχα, ενέκριναν εκ νέου την 
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τροποποίηση του άρθρου 4 της από 30.12.2016 σύµβασης δεσµευµένου λογαριασµού µε την 
προσθήκη όρου περί παράτασης του συµβατικού χρόνου µέχρι την 26.02.2021, λόγω της κατάθεσης 
στη Βουλή Σχεδίου Νόµου (29.01.2019), µε το οποίο θεσµοθετείται η γνωµοδότηση και έγκριση των 
ΣΒΑΚ από αρµόδιες υπηρεσίες. 

Κατόπιν των παραπάνω  
 
 
 

Εισηγούµαστε 

1. Την έγκριση της τροποποίησης της παραγράφου 3 της υπ΄αρ. 12/2017 Απόφασης ∆Σ, που αφορά 
στην προσχώρηση του ∆ήµου στους όρους και τις συµφωνίες της από 30.12.2016 σύµβασης δεσµευµένου 
λογαριασµού στο πλαίσιο του χρηµατοδοτικού προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου (ΠΤ) «ΛΟΙΠΕΣ 
∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016», Α.Π. 4. Η τροποποίηση συνίσταται στην παράταση του 
συµβατικού χρόνου έως την 26.02.2021 λόγω της κατάθεσης στη Βουλή Σχεδίου Νόµου (29.01.2019), µε το 
οποίο θεσµοθετείται η γνωµοδότηση και έγκριση των ΣΒΑΚ από αρµόδιες υπηρεσίες.  
2. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύµβασης. 

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

                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Εγκρίνει την τροποποίηση της παραγράφου 3 της υπ΄αρ. 12/2017 Απόφασης ∆Σ, που αφορά στην 
προσχώρηση του ∆ήµου στους όρους και τις συµφωνίες της από 30.12.2016 σύµβασης δεσµευµένου 
λογαριασµού στο πλαίσιο του χρηµατοδοτικού προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου (ΠΤ) «ΛΟΙΠΕΣ 
∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016», Α.Π. 4. Η τροποποίηση συνίσταται στην παράταση του 
συµβατικού χρόνου έως την 26.02.2021 λόγω της κατάθεσης στη Βουλή Σχεδίου Νόµου (29.01.2019), µε το 
οποίο θεσµοθετείται η γνωµοδότηση και έγκριση των ΣΒΑΚ από αρµόδιες υπηρεσίες. 
Β)Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύµβασης. 
Γ) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

         
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 163 / 2019. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 

 
           Ο Πρόεδρος     
 
                                                                                 Τα Μέλη 
 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
                 Αµπελόκηποι  12 - 06 - 2019 
Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                              Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 


