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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               04.10.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  276/2021 

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς σε είδος από την εταιρεία ΕΛΠΕ Α.Ε. για την κατασκευή παιδικής χαράς 

ΑΜΕΑ με στοιχεία ΑΠΕ, αξίας 38.740,00€ εντός του πρώην στρατοπέδου Μ. Αλεξάνδρου. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2021, 

ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από 

την 20883/30-09-2021 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) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Κατζικάς Γεώργιος 3) Κουσίδης Γεώργιος 4) 

Αποστολίδου Μαρία  5)  Γυμνόπουλος Κοσμάς  6) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή. 

  

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

  

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

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 12
ο
 θέμα   της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

Η εταιρεία ΕΛΠΕ Α.Ε. με επιστολή της στις 20.04.21 μας ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της 

συμπλήρωσης 200 χρόνων από την παλιγγενεσία, υπό την αιγίδα της Επιτροπής 2021. προτείνει τη 

χρηματοδότηση της κατασκευής νέας παιδικής χαράς, ως Δωρεά σε είδος από την εταιρεία προς το 

Δήμο, ο οποίος και αποδέχτηκε την πρόταση με  την υπ’ αρ. πρωτ. 12764/18-06-2014 επιστολή του προς 

την εταιρεία ΕΛ.ΠΕ Α.Ε. 

 

Στη συνέχεια, στάλθηκαν τα απαιτούμενα στοιχεία για τη χωροθέτηση της παιδικής χαράς, 

σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ΥΠ.ΕΣ., στο πρώην στρατόπεδο Μεγ. Αλεξάνδρου εντός του δήμου 

μας και σε συνεργασία με στελέχη της εταιρείας ΕΛΠΕ Α.Ε & ΑΣΠΡΟΦΩΣ Α.Ε., καταλήξαμε στις γενικές 

αρχές διαμόρφωσης της συγκεκριμένης παιδικής χαράς, καθώς και στις τεχνικές προδιαγραφές του 

εξοπλισμού της. έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας και 

προσβασιμότητας. Me με το υπ’ αρ 20804/29.09.21 παραλάβαμε την τελική μελέτη, την παρουσίαση της 

Διαμόρφωσης της παιδικής χαράς καθώς και ενδεικτικό προϋπολογισμό του έργου. 

 

Επισημαίνεται ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών, η Υπηρεσία, σε συνεργασία με το τεχνικό 

προσωπικό της εταιρείας ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε., θα επιβλέπει επισταμένως το έργο, ώστε να μην υπάρξουν 

αποκλίσεις από τις προβλεπόμενες προδιαγραφές της μελέτης.  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω: 
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Εισηγούμαστε: 

Την αποδοχή Δωρεάς σε είδος από την εταιρεία ΕΛΠΕ Α.Ε., αξίας 38.740,00€, που θα αντιστοιχεί 

στην κατασκευή νέας παιδικής χαράς ΑΜΕΑ με στοιχεία ΑΠΕ. 

 

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

εισήγηση του  προέδρου 

 

                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 

                                                                  Με ψήφους 5 Υπέρ – 1 Κατά 

Α) Εγκρίνει την αποδοχή Δωρεάς σε είδος από την εταιρεία ΕΛΠΕ Α.Ε., αξίας 38.740,00€, που θα 

αντιστοιχεί στην κατασκευή νέας παιδικής χαράς ΑΜΕΑ με στοιχεία ΑΠΕ. 

 

-Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή  μειοψήφησε. 

 

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  276/2021 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  05.10.2021 

 

                  O Πρόεδρος 

 

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

 

 

 


