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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               22.3.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  92/2021 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση / θεώρηση μελετών ΜΑΘ ΑΕ. Με τίτλο: 

Α. Ανασχεδιασμός και πρασινισμός Πάρκου Βοσπόρου,   Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

Β. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΟΥ ΝΗΣΙΔΑΣ ΟΔΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 

Σήμερα την 22η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 

1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και τις διατάξεις της 

Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β’4899)  Κ.Υ.Α., μετά από την 5624/18-3-2021 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, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Αποστολίδου Μαρία 3) Γυμνόπουλος Κοσμάς 4) 

Κατζικάς Γεώργιος  5) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή. 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Τσομπανοπούλου Μελίσα 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος 4) Μανωλόπουλος 

Βασίλης. 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, 

κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 8
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 

‘Έχοντας υπόψη το αρθρο 2 – Υποχρεώσεις Κυρίου του έργου- της προγραμματικής σύμβασης με την 

ΜΑΘ ΑΕ μετά την υπάρ 162/2020 απόφαση ΟΕ ,εισηγούμαστε τα παρακάτω. 

 

 Την έγκριση / θεώρηση των μελετών  

o Α. Ανασχεδιασμός και πρασινισμός Πάρκου Βοσπόρου,   Δήμου Αμπελοκήπων-

Μενεμένης 

o Β. Μελέτη Πρασινισμού νησίδας οδού Μοναστηρίου στα διοικητικά όρια της δημοτικής 

ενότητας Μενεμένης, του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης 

 

Αναφέρουμε ότι εκπόνηση των Μελετών πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, κανονισμούς και 

τεχνικές οδηγίες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της σύμβασης και έχει επίσης 

τόσο την ποιοτική της όσο και την ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις 

συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του,  σύμφωνα και με το από 24-12-2020, 2
ο
 πρακτικό της κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης. 
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Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω 

εισήγηση του  προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 (επί των καταμετρούμενων, η Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, εκπροσωπώντας την παράταξη «Πολίτες σε δράση 

για την ανατροπή» δηλώνει ΑΠΟΧΗ λόγω διαφωνίας με τη διαδικασία διεξαγωγής του συμβουλίου) 

 

Α) Εγκρίνει  / θεωρεί τις μελέτες  ΜΑΘ ΑΕ με τίτλο: 

o Α. Ανασχεδιασμός και πρασινισμός Πάρκου Βοσπόρου,   Δήμου Αμπελοκήπων-

Μενεμένης 

o Β. Μελέτη Πρασινισμού νησίδας οδού Μοναστηρίου στα διοικητικά όρια της δημοτικής 

ενότητας Μενεμένης, του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης 

 

Αναφέρουμε ότι εκπόνηση των Μελετών πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, κανονισμούς και 

τεχνικές οδηγίες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της σύμβασης και έχει επίσης 

τόσο την ποιοτική της όσο και την ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις 

συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του,  σύμφωνα και με το από 24-12-2020, 2
ο
 πρακτικό της κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  92/2021. 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  23.3.2021  

         

      O Πρόεδρος  

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 


