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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               13.5.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  139/2021 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο ‘Κων. 

Καραμανλής» αρ. μελ. 47/2017   

 

Σήμερα την 13η του μήνα Μαΐου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε δια περιφορά τακτική συνεδρίαση μετά από την  9425/11-05-2021 

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) Κατζικάς Γεώργιος  

4) Κουσίδης Γεώργιος 5) Γυμνόπουλος Κοσμάς (Αναπλ. Μέλος) 6) Τσομπανοπούλου Μελίσα 7) Ζωναρέλη 

– Λαζαρίδου Κυριακή (Αναπλ. Μέλος)  8) Γρούγιος Ηλίας. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Κωνσταντίνου Κυριάκος. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Αλευρόπουλο 

Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

Έχοντας υπόψη : 

 

1 Το αριθ. Πρωτ. 14482/ΔΤΥ 2111/25.07.2019 τεκμηριωμένο αίτημα για το έργο: «Αντικατάσταση 

συνθετικού ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο ‘Κων. Καραμανλής’ του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης». 

 

2 Την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 14489/25.07.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε 

με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αριθμό Α.Α.Υ. 439, δαπάνης ύψους 600.00,00 € (Κ.Α. 

64.7326.01) 

 

3 Την δέσμευση πίστωσης από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 10.812,84 € για το έτος 2020  

 

4 Την αριθ. υπ' αριθμ. 153/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπές εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης 

του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο ‘Κων. Καραμανλής’ του Δήμου 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης»(Αρ.Μελ.:47/2017), προϋπολογισμού 610.812,84 €, με ανοικτή 

διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 

 

5 Την υπ' αριθ. 218/2019 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 

Νο 1. 

 

6 Την υπ' αριθ. 271/2019 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 

Νο 2. 
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7 Την υπ' αριθ. 102/2020 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ. 

 

8 Την υπ' αριθ. 208/2020 απόφαση Ο.Ε., η οποία επικυρώνει το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου – κατακύρωσης και εγκρίνει την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό 

φορέα «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΑΦΜ 073673451 με έκπτωση 39,86 %. 

 

9 Το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 24.09.2020 με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου 

εκατό πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες. 

 

10 Την υπ' αριθ. 22/2021 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση 

του έργου για εκατό είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως 24-06-2020. 

 

Ο παρών ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, χωρίς 

να τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" του έργου, από την ανάγκη να συμπεριληφθούν οι απολύτως 

αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου αυξομειώσεις των εγκεκριμένων κονδυλίων που 

οφείλονται σε προμετρητικές αποκλίσεις της μελέτης όπως τεκμηριώνονται στις αντίστοιχες 

εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις. 

 

Ύστερα από τα παραπάνω, 

 

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε : 

 

1. Την έγκριση του 1
ου 

Α.Π.Ε του ανωτέρω έργου. 

 

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

εισήγηση του  προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των καταμετρούμενων 

 

Α) Εγκρίνει τον 1
ο 

Α.Π.Ε του ανωτέρω έργου «Αντικατάσταση συνθετικού ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο 

‘Κων. Καραμανλής» αρ. μελ. 47/2017   

-Οι Δημοτικοί  σύμβουλοι κ.κ. Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή  και  Τσομπανοπούλου Μελίσα, ψήφισαν 

ΛΕΥΚΟ. 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  139/2021. 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  14.5.2021  

         

       

      O Πρόεδρος  

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

 

 

 


