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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  20 - 10 - 2014 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689- 690 
Αριθ.  Απόφ. 303/2014 
 
ΘΕΜΑ:  

1. Ακύρωση της υπ’ αριθµό 235/2014 απόφασης του ∆.Σ. 
 
2. Έγκριση προγραµµατικής σύµβασης µε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) για 
την εκτέλεση του έργου  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» αρ. µελ. 64/2014.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 20ην του µήνα Οκτωβρίου έτους 
2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00 µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 14615/16-10-2014 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, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, 
Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καρράς Ευστράτιος, 
Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Κάτζικας Γεώργιος, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Εµεινίδης Αναστάσιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου 
Κυριακή, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης 
Μωϋσής, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος 
Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Αποστολίδου Μαρία, Μεζίκης Βασίλειος, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου 
Μαρία, Λαδάς Παράσχος.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο 
ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
Παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επίσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη και Μενεµένης κα Παλληκαρίδου Αναστασία.  
 
Ο Πρόεδρος αναφέρει το 13ον Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος κος Μανωλόπουλος 
Βασ. του Συµβουλίου ότι µε την υπ' αριθµό 235/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
αποφασίστηκε η σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
για την υλοποίηση του έργου : « Συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης». 
Με το υπ ' αριθµό πρωτ. 370376/οικ/12621/22.09.2014 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών δόθηκε Σχέδιο Προγραµµατικής Σύµβασης το οποίο 
στο άρθρο 6 τροποποιεί τη συνολική διάρκεια της Προγραµµατικής Σύµβασης από ένα (1) έτος  
σε τρία (3) έτη καθώς και στο άρθρο 7 που τροποποιεί τον αριθµό των µελών της Επιτροπής 
Παρακολούθησης από τετραµελή (4) σε τριµελή (3).  
Όλα τα παραπάνω ορίζονται στο Σχέδιο της νέας Προγραµµατικής Σύµβασης που επισυνάπτεται 
στην παρούσα εισήγηση. 

ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε : 
              
• Την ακύρωση της υπ ' αριθµό 235/2014 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
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� Την έγκριση της  προγραµµατικής σύµβασης για την εκτέλεση  του έργου 

«Συντήρηση οδικού δικτύου Αµπελοκήπων - Μενεµένης» (αριθ. µελ. 64/14 - ΚAE Ε-0164-14 , 

προϋπολογισµού 250.000,00€ µε τον Φ.Π.Α  σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο νέο σχέδιο 

προγραµµατικής σύµβασης. 

� Την ανάθεση της εκτέλεσης της απόφασης από τον ∆ήµαρχο.  

    
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ' αριθµό 235/2014 απόφαση του ∆. Σ. 
 
                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                       Οµόφωνα 
 
Α). Εγκρίνει: 
 
• Την ακύρωση της υπ ' αριθµό 235/2014 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
� Την έγκριση της  προγραµµατικής σύµβασης για την εκτέλεση  του έργου 

«Συντήρηση οδικού δικτύου Αµπελοκήπων - Μενεµένης» (αριθ. µελ. 64/14 - ΚAE Ε-0164-14 , 

προϋπολογισµού 250.000,00€ µε τον Φ.Π.Α  σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο νέο σχέδιο 

προγραµµατικής σύµβασης. 

 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης. 

                            
            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 303/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  21 - 10 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο Πρόεδρος     
  
  
Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος                              
 
                                                                                                                                                           

 

 


