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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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Πληρ. Κουκουλιώτης Ε.   
Τηλ. 2313313689 
 
Αριθ. Απόφασης: 153/2012                                        
 
Θέµα: Ψήφιση πίστωσης στο πλαίσιο της πράξης µε τίτλο «Ενίσχυση της ∆ιοικητικής 
Οργάνωσης και της Τεχνικής Επάρκειας του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης για την 
υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων». 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 17ην Ιουλίου, ηµέρα  Τρίτη  
του έτους 2012 και ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση 
µετά από την αριθ. πρωτ. 9410/12-7-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε 
στον καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 
του Ν. 3852/10.  
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών,  
παρόντες ήταν: 
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πρόεδρος β) Σιώπης Κων/νος, µέλος γ) Γρούγιος Ηλίας, µέλος δ), 
Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Καρράς Ευστράτιος, µέλος στ) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος ζ) 
Σάββα Αικατερίνη, µέλος  
 
Απόντες: Αγοραστός Κων/νος, Κατσαρός Ιωάννης. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο θέµα εκτός της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη των µελών 

ότι  

Λαµβάνοντας υπόψη: 
- Την υπ΄ αριθ. 1643 από 7/6/2012 απόφαση της Μ.Ο.∆. για την ένταξη της πράξης 

«Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και της τεχνικής επάρκειας του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης για την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων» µε 
κωδικό MIS 377039,.ενδεικτικού προϋπολογισµού 40.650,41€ & 9.349,59€ Φ.Π.Α. 23% ήτοι 
σύνολο 50.000€  

- Την αριθ. 4797/26-06-2010 απόφαση ένταξης της πράξης µε τίτλο «Ανάπλαση- 
Αναβάθµιση Ζώνης Πρασίνου, Άθλησης και Αναψυχής κατά µήκος της Λεωφόρου 
∆ενδροποτάµου», µε κωδικό MIS 376282 στο Ε.Π. ‘’Μακεδονία-Θράκη 2007-2012’’, στον 
Άξονα Προτεραιότητας ‘’Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Π.Κ.Μ.’’, στην 
Κατηγορία πράξεων ‘’Ολοκληρωµένες Αστικές Αναπλάσεις Ευρείας Κλίµακας’’. 

- Την αριθ. 89/2012 µελέτη παροχής υπηρεσιών συµβούλων τεχνικής υποστήριξης, µε τίτλο 
«Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και της τεχνικής επάρκειας του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης για την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων. – 
Ωρίµανση της πράξης µε τίτλο ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» 
ενδεικτικού προϋπολογισµού 19.997,74€ & 4.599,48€ ΦΠΑ 23%, για την σύνταξη τευχών 
δηµοπράτησης, χρονοδιάγραµµατος Φ.Α.Υ.-Σ.Α.Υ. και Τ.∆.Υ. (ωρίµανση – υλοποίηση) της 
ανωτέρω ενταχθείσας πράξης στις ‘’Ολοκληρωµένες Αστικές Αναπλάσεις Ευρείας 
Κλίµακας’’. 



• Την δυνατότητα απ’ ευθείας ανάθεσης της ανωτέρω εργασίας από τον κ. ∆ήµαρχο 
σύµφωνα µε (α) την υπ΄ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291Β/11.08.2010) απόφαση 
Υπ. Οικονοµικών µε την οποία αναπροσαρµόστηκαν εκ νέου τα όρια για τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων και (β) την εγκύκλιο 5/2009 (Α.Π.7243/5-2-2009) του ΥΠΕΣ∆∆Α «παρέχονται οδηγίες 
για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 18,20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέµατα 
έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού». 
 

- Την υπ΄ αριθ. 249/2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την αποδοχή χρηµατοδότησης 
στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης και την τροποποίηση του προϋπολογισµού. 

- Τη δηµιουργία του K.A.1323.03 του σκέλους των εσόδων και του Κ.Α. 30.7425.03                           
του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου.  

Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα: 

1. Την ψήφιση πίστωσης ύψους 50.000,00€ στον κωδικό Κ.Α. 30.7425.03 του σκέλους των 

εξόδων, του προϋπολογισµού του ∆ήµου.  

• Την απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας µε τίτλο «Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης 
και της τεχνικής επάρκειας του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης για την υλοποίηση 
συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων. – Ωρίµανση της πράξης µε τίτλο ΑΝΑΠΛΑΣΗ – 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» (αρίθµ. µελ. εργασίας 89/2012), ενδεικτικού 
προϋπολογισµού 19.997,74€ & 4.599,48€ ΦΠΑ 23%, από τον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε (α) 
την υπ΄ αριθµ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291Β/11.08.2010) απόφαση Υπ. Οικονοµικών 
µε την οποία αναπροσαρµόστηκαν εκ νέου τα όρια για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 
που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων και (β) την 
εγκύκλιο 5/2009 (Α.Π.7243/5-2-2009) του ΥΠΕΣ∆∆Α «παρέχονται οδηγίες για την εφαρµογή 
των διατάξεων των άρθρων 18,20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέµατα έργων και υπηρεσιών 
των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού». 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                     Οµόφωνα 
 
Α). Εγκρίνει: 

1. Την ψήφιση πίστωσης ύψους 50.000,00€ στον κωδικό Κ.Α. 30.7425.03 του σκέλους των 

εξόδων προϋπολογισµού του ∆ήµου.  

2. Την απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας µε τίτλο «Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και 
της τεχνικής επάρκειας του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης για την υλοποίηση 
συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων. – Ωρίµανση της πράξης µε τίτλο ΑΝΑΠΛΑΣΗ – 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» (αρίθµ. µελ. εργασίας 89/2012), ενδεικτικού 
προϋπολογισµού 19.997,74€ & 4.599,48€ ΦΠΑ 23%, από τον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε (α) την 
υπ΄ αριθµ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291Β/11.08.2010) απόφαση Υπ. Οικονοµικών µε την 
οποία αναπροσαρµόστηκαν εκ νέου τα όρια για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν 
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων και (β) την εγκύκλιο 5/2009 



(Α.Π.7243/5-2-2009) του ΥΠΕΣ∆∆Α «παρέχονται οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων των 
άρθρων 18,20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέµατα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού». 

  
   Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   153/2012 
 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 

Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
Ακριβές Απόσπασµα 
                                                 Αµπελόκηποι   17 – 7 - 2012                 
 
Ο Γραµµατέας                            Ο Αντιδήµαρχος   

                   
 
Ε. Κουκουλιώτης                         Γ. Καζαντζίδης  

 


