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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  15 - 12 - 2014 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689- 690 
Αριθ.  Απόφ.377/2014 
 
ΘΕΜΑ: ∆ιάθεση της σχετικής πίστωσης (ΣΑΤΑ 2014), για την κάλυψη δράσεων αντιπυρικής 
προστασίας για τη µερική αποπληρωµή του έργου µε τίτλο « ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ 
ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ » (αρ. µελ.: 32/14).  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 15η του µήνα ∆εκεµβρίου του 
έτους 2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20.00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την υπ’ αριθ. 17787/11-12-2014 
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, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, 
Εµεινίδης Αναστάσιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  
Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, 
Καζαντζίδης Γεώργιος,  Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς 
Ευάγγελος, Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καρράς 
Ευστράτιος, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Ράπτου Ολγα.  
 

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 η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη και η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, Πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης.  
 
Ο Πρόεδρος αναφέρει το 4ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος 
Μανωλόπουλος Βασίλειος έθεσε υπ’ όψιν του Συµβουλίου ότι    

Έχοντας υπόψη :  

Α) την υπ’ αριθµό πρωτ. 6113/30-04-2014 «Αναγγελία Πίστωσης» σύµφωνα µε την οποία, µε την 
µε αριθµό 16517/14 Χρηµατική εντολή του Υπ. Εσωτερικών κατατέθηκε στο Λογαριασµό ‘Έκτακτα 
Ειδικευµένα’ (Γραµµάτιο 89/14) του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης το ποσό των δεκαεπτά 
χιλιάδων εννιακοσίων εβδοµήντα τριών ευρώ (17.973,00 €) για την κάλυψη δράσεων 
πυροπροστασίας 

Β) την Τεχνική Έκθεση του έργου µε τίτλο «Αποµάκρυνση ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης 
ελεύθερων χώρων του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης» σύµφωνα µε την οποία: 

Η παρούσα µελέτη µε τίτλο <<Αποµάκρυνση ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων 
χώρων του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης>> και µε αριθµό µελέτης 32/2014 προϋπολογισµού 
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66.734,00€ µε το ΦΠΑ 12.478,68 € αφορά την διαχείριση της µονοετούς ή πολυετούς ποώδους 
και θαµνώδους βλάστησης, η οποία αναπτύσσεται, ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν 
κατά την εαρινή περίοδο, σε ελεύθερους ∆ηµοτικούς και Ιδιωτικούς χώρους που δεν έχουν 
δοµηθεί. Το µεγάλο ύψος βροχόπτωσης, κατά τη διάρκεια της άνοιξης είχε σαν αποτέλεσµα την 
ανάπτυξη µεγάλης παραεδάφιας βλάστησης, η οποία κρίνεται αναγκαίο να αποµακρυνθεί, για να 
έχουµε υπό έλεγχο τον πληθυσµό των τρωκτικών και ερπετών, τον πληθυσµό των κουνουπιών, 
καθώς και να µειώσουµε τους κινδύνους από πυρκαγιές σύµφωνα και µε τα µε αριθµ. 
Πρωτοκ.6219 Φ.702.15 έγγραφο της Π.Υ. Θεσσαλονίκης µε θέµα: «Λήψη προληπτικών µέτρων 
προστασίας από τους κινδύνους των πυρκαγιών κατά την θερινή περίοδο», «Λήψη προληπτικών 
µέτρων σε χώρους Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων», µε αριθµ. Πρωτοκ.2398/16-05-2013 
έγγραφο του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του πολίτη, µε αριθµ. 
Πρωτοκ.36075/07-05-2013 έγγραφο του ∆ασαρχείου Θεσ/κης, και το µε αριθµό πρωτοκόλλου 
οι..3606/10-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

Η παρούσα µελέτη θα εκτελεστεί σε τρεις κύκλους εργασιών (επεµβάσεις) ανάλογα µε τις ανάγκες 
των εκάστοτε εκτάσεων.  

Το έργο είναι ενταγµένο στο Τεχνικό Πρόγραµµα 2014 µε ποσό 70.000,00 € και έχει ενταχθεί στον 
Προϋπολογισµό του έτους µε ανάλογη πίστωση στον Κ.Α. 35.7332.13. 

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 66.734,00 € και η δαπάνη θα καλυφθεί 
από ίδια έσοδα. 

Η ανάθεση του έργου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980, του Ν. 2362/1995 και της 
Εγκ. 21437/05.05.2011 µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, καθώς ο συνολικός 
προϋπολογισµός (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) δεν ξεπερνάει το ποσό των 60.000,00 €. 

Γ) Το γεγονός ότι το συγκεκριµένο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων πυροπροστασίας 

Εισηγούµαστε τη διάθεση της σχετικής προαναφερόµενης πίστωσης, ύψους 17.973,00 € από 
ΣΑΤΑ 2014, για την αποπληρωµή µέρους της συνολικής δαπάνης του παραπάνω έργου.   
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 
 
                                                                      
                                                                      
 
                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

             Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 23 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, 
Εµεινίδης Αναστάσιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  
Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, 
Καζαντζίδης Γεώργιος,  Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς 
Ευάγγελος),  κατά 3 (Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας, λόγω της 
αρχικής καταψήφισης του έργου). 
 
Α). Εγκρίνει τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (ΣΑΤΑ 2014), για την κάλυψη δράσεων 
αντιπυρικής προστασίας, για τη µερική αποπληρωµή του έργου µε τίτλο « ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ » (αρ. µελ.: 32/2014).  
 
 Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης. 
 
                                 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 377/2014 
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Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  16 - 12 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο Πρόεδρος     
  
  
Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος                              
 
                                                                                                                                                           


