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Θέµα: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Επεξεργασία και µεταφορά 
κλαδιών στην χωµατερή» (αριθ. µελέτ. 16/2011).  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 3η του µήνα Ιουνίου 
του 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική 
Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την αριθ. πρωτ. 7016/30 -5-2011 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 δε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 
µελών,  παρόντες ήταν:  
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πρόεδρος β) Γρούγιος Ηλίας, µέλος γ) Μπουντούρη 
Παρασκευή, µέλος δ) Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος  στ) 
Καρράς Ευστράτιος, µέλος ζ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος η) Αγοραστός Κων/νος, µέλος  
 
Απόντες: Κατσαρός Ιωάννης.  
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη  των 
µελών ότι από τις εργασίες του γραφείου Συντήρησης του Τµήµατος Πρασίνου & 
Φυσικού Περιβάλλοντος, όπως είναι η κοπή θάµνων, χόρτων, ξερών δέντρων και 
κυρίως η κλάδευση των δέντρων, προκύπτει ένας µεγάλος όγκος κλαδιών σε 
καθηµερινή βάση. Τα κλαδιά αυτά συγκεντρώνονται στο χώρο του στρατοπέδου «Μέγας 
Αλέξανδρος». Αυτός ο µεγάλος όγκος των κλαδιών αποτελεί µία µεγάλη απειλή για 
ανάφλεξη και εκδήλωση πυρκαγιάς. Επιπλέον αποτελεί πιθανή εστία συγκέντρωσης 
τρωκτικών µε ενδεχόµενο τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασµό τους στη γύρω περιοχή. 
Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε το µε αριθµό πρωτοκόλλου 5680/2532/26-05-2009 έγγραφο 
του τµήµατος Περιβαλλοντικού ελέγχου της ∆/νσης Προστασίας Περιβάλλοντος της 
Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης καλούµαστε να αποµακρύνουµε όλα αυτά τα διάσπαρτα υλικά 
από το χώρο συγκέντρωσής τους µε τελικό αποδέκτη το ΧΥΤΑ ή τις Αδειοδοτηµένες 
Εταιρείες Ανακύκλωσης. Κρίνεται λοιπόν επιβεβληµένη η άµεση αποµάκρυνσή τους από 
το χώρο του στρατοπέδου «Μέγας Αλέξανδρος». 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η υπ’ αριθµό 16/2011 Τεχνική Έκθεση µε τίτλο 
«Επεξεργασία και µεταφορά κλαδιών στη χωµατερή». 

Πιο συγκεκριµένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιγράφονται στον 
προϋπολογισµό αυτής. 



Το κόστος των εργασιών σύµφωνα µε τα παραπάνω τεύχη είναι, για εργασίες 
15.930,00 ΕΥΡΩ, πλέον Φ.Π.Α. 23% = 3.664,00 ΕΥΡΩ, δηλαδή συνολικά 19.594,00 
ΕΥΡΩ.  

Το έργο είναι ενταγµένο στο Τεχνικό Πρόγραµµα 2011 µε ποσό 20.000,00 € και έχει 
ενταχθεί στον Προϋπολογισµό του έτους µε ανάλογη πίστωση στον Κ.Α. 35.7332.11. 

Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 3463/06 και τις διατάξεις 
του Π.∆. 28/80. 

Η χρηµατοδότηση του έργου γίνεται από ιδίους πόρους. 
Η Οικονοµική Επιτροπή καλείται ώστε να ψηφίσει πίστωση ποσού 19.594,00 

ΕΥΡΩ, σε βάρος του νέου ΚΑ 35.7332.11, του έργου µε τίτλο «Επεξεργασία και 
µεταφορά κλαδιών στη χωµατερή» (αρ. µελ. 16/2011 A.A.E. 16), Προϋπολογισµού 
19.594,00 ΕΥΡΩ µε το ΦΠΑ 23% (15.930,00 € µε 3.664,00 € ΦΠΑ 23%). 
 
H Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη, την 
εισήγηση του προέδρου  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  

                                                                      

Α) Ψηφίζει πίστωση ποσού 19.594,00 ΕΥΡΩ, σε βάρος του νέου ΚΑ 35.7332.11, του 
έργου µε τίτλο «Επεξεργασία και µεταφορά κλαδιών στη χωµατερή» (αρ. µελ. 
16/2011 A.A.E. 16), Προϋπολογισµού 19.594,00 ΕΥΡΩ µε το ΦΠΑ 23% (15.930,00 € 
µε 3.664,00 € ΦΠΑ 23%). 
 

Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης και την έκδοση του σχετικού 
χρηµατικού εντάλµατος στο όνοµα του δικαιούχου.  

 
               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   075/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
Παναγιωτίδης Γαβριήλ                                                  
 
 
Ακριβές Απόσπασµα,               Αµπελόκηποι  3 – 6 - 2011 
                                                       
 

         Ο Ειδικός Γραµµατέας                  Ο Αντιδήµαρχος   
 
 
          Ε. Κουκουλιώτης                          Καζαντζίδης Γεώργιος  


