
1 

 

 

                                                                           

                                                                             ΑΔΑ: ΩΔΜ5ΩΨΕ-Ξ9Ε 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 31.1.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 25/2022 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου - Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης & 

ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας στο 2
ο
 Γυμνάσιο - 2

ο
 Λύκειο Αμπελοκήπων», με αριθμ. μελ. 93/13 και 

προϋπολογισμό 368.223,00€ (με ΦΠΑ 24%) 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31η του μήνα Ιανουαρίου, του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 2192/27-

01-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1)  Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4) 

Σιδηρόπουλος Σάββας  5) Γρούγιος Ηλίας 6)  Τσομπανοπούλου Μελίσα 7) Κυριλλίδης Γεώργιος 8) Κωνσταντίνου 

Κυριάκος 9) Καζαντζίδης Γεώργιος. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΟΥΔΕΙΣ 

     

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

   Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση δύο (2) εκτάκτων 

θεμάτων με τη μορφή των κατεπειγόντων και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως έκτακτα. 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο
 Θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Σχετικά με το  ανωτέρω έργο, σας ενημερώνουμε ότι:     

 

1.Με την αριθ. 145/02.06.2014 Απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου με ανοιχτό διαγωνισμό. 

2.Με την αριθ. 97/11.06.2014 Απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας. 

3.Με την αριθ. 155/02.06.2014 Απόφαση του Δ.Σ. τροποποιήθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2014. 

4.Με την αριθ. 130/15.07.2014 Απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία 

«Παπαδοπούλου Δέσποινα ΕΔΕ.» φέροντας έκπτωση (52,65 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.   

5.Στις 10.11.2014 υπογράφθηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας. 

6.Με την αριθ. 407/14.12.2015 απόφαση Δ.Σ. εγκρίνεται η παράταση του έργου. 

7.Με την αριθ. 414/28.12.2015 Απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου. 

8.Το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 16470/ΔΤΥ 5694/30.11.2015 βεβαίωση 
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περάτωσης εργασιών. 

9.Στις 19.01.2016 υπογράφθηκε η τελική επιμέτρηση των εκτελεσθέντων εργασιών, η οποία συντάχθηκε από την 

ανάδοχη εταιρεία «Παπαδοπούλου Δέσποινα ΕΔΕ.» 

10.Στις 12.01.2022 ημέρα Τετάρτη, πραγματοποιήθηκε η Προσωρινή - Οριστική  Παραλαβή του έργου από την 

αρμόδια επιτροπή η οποία έκρινε ότι οι εργασίες εκτελέσθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά καλώς. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα άνω αναφερόμενα σας διαβιβάζουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής - Οριστικής 

Παραλαβής και παρακαλούμε για την έγκρισή του.                           

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του     

προέδρου   

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

     Επί των καταμετρούμενων  

      

Α) Εγκρίνει το Πρωτόκολλο - Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης & 

ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας στο 2
ο
 Γυμνάσιο - 2

ο
 Λύκειο Αμπελοκήπων», με αριθμ. μελ. 93/13 και 

προϋπολογισμό 368.223,00€ (με ΦΠΑ 24%) 

 

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε ΛΕΥΚΟ. 

- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κυριλλίδης Γεώργιος  ΑΠΕΧΕΙ. 

 

   Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 25/2022. 

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

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  01.02.2022. 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 

Αποστολίδου Μαρία 


