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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:  145/2021 

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή της τροποποιητικής απόφασης ένταξης με αρ.πρωτ. 1969/27-04-2021 της 

συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση 

περιβαλλοντικού εθελοντισμού στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» στην περιοχή παρέμβασης της 

Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο 

του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας 

των πόρων», του Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ (κωδικός πρόσκλησης 089.6e).       

 

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 7
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το υπ΄ αριθ. 47587/19-10-2018 εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο της πράξης με τίτλο: «Ενίσχυση 

οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στο Δήμο Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης».   

2. Τη θετική αξιολόγηση της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 

την απόφαση ένταξης της πράξης με αρ. πρωτ. 5762/19-10-2018».  

3. Την υπ’ αριθμ. 289/2018 ΑΔΣ με τίτλο: Αποδοχή της απόφασης ένταξης της συγχρηματοδοτούμενης 

πράξης με τίτλο: «Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στο 

Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 

(ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 

«Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», του Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ (κωδικός πρόσκλησης 089.6e).      
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4. Την υπ’ αριθμ. 114/2021 απόφαση της Ο.Ε. για την οριστική κατακύρωση του  αποτελέσματος του 

διαγωνισμού στην οποία αναφέρεται το ιστορικό του διαγωνισμού, από το οποίο προκύπτει η ανάγκη 

τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης. 

5. Την υπ’αριθμ. 1969/27-04-2021 τροποποιημένη απόφαση ένταξη της πράξης «Ενίσχυση οικολογικής 

συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης». 

Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα: 

1. Η αποδοχή της τροποποιητικής απόφασης ένταξης με αρ.πρωτ. 1969/27-04-2021 της 

συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση 

περιβαλλοντικού εθελοντισμού στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»  με κωδικό MIS 5030630, 

προϋπολογισμού 167.276,00 € που θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕ 2018ΕΠ00810164 του ΠΔΕ. 

Η νέα απόφαση ένταξης της πράξης έχει νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από 20/06/2019 έως 

30/6/2023. 

 

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

εισήγηση του  προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των καταμετρούμενων 

 

Α) Αποδέχεται την τροποποιητική απόφαση ένταξης με αρ.πρωτ. 1969/27-04-2021 της 

συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση 

περιβαλλοντικού εθελοντισμού στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»  με κωδικό MIS 5030630, 

προϋπολογισμού 167.276,00 € που θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕ 2018ΕΠ00810164 του ΠΔΕ. 

Η νέα απόφαση ένταξης της πράξης έχει νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από 20/06/2019 έως 

30/6/2023. 

-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  145/2021. 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  14.5.2021  

         

       

      O Πρόεδρος  

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

 

 

 


