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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               08.11.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  308/2021 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

ΘΕΜΑ: Αλλαγή χρηματοδότησης στον ΚΑ  30.7331.01 με τίτλο «Συντήρηση  Βαφών  Κτιρίων του Δήμου» 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2021, 

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

23347/04-11-2021 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) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κουσίδης Γεώργιος 4)  Γυμνόπουλος 

Κοσμάς  5) Κωνσταντίνου Κυριάκος 6) Αβραμίδης Κυριάκος 7) Τσομπανοπούλου Μελίσα . 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)  Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή  2) Κατζικάς Γεώργιος. 

 

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

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 

έκτακτου θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως 

έκτακτο . 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 5
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Με το υπάρ. Πρωτ. 2730/ΔΤΥ 340/ 03.02.2020  τεκμηριωμένο αίτημα οριζόταν για τον ΚΑ 30.7331.01 

με τίτλο «Συντήρηση  Βαφών  Κτιρίων του Δήμου» ότι η χρηματοδότησή του  θα γίνει από ίδιους πόρους και  

ότι η  δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7331.01 του προϋπολογισμό του 2020 με το ποσό των 150.000,00€ με  

το υπόλοιπο ποσό με δέσμευση πίστωσης για το έτος 2021. 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανερχόταν στο ποσό των 311.971,60 € με  το Φ.Π.Α. (251.590,00 € + 

60.381,60 €  ΦΠΑ .24%). 

Με την με αριθμ. 042/12-02-20 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΕΑΨΩΨΕ-ΡΤΣ)  εγκρίθηκε η 

διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης ενώ με την με 

αριθμ.πρωτ.3198/06-02-20 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΜΘΗΩΨΕ-Ν4Ψ), αποφασίστηκε η 

έγκριση της δαπάνης και η διάθεση των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του δήμου. Στη 

συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 306/20, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 
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Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20PROC006308502/ 18-02-20. Η 

προκήρυξη του διαγωνισμού έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

ημερομηνία αποστολής 13-02-20, αριθμό εσωτερικής αναφοράς 20-078264-001 και αριθμό δημοσίευσης 

2020/S 034-080275/18-02-20. 

Ο διαγωνισμός της με αριθμό 306/20 διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε 

λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 85974. Η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με την διακήρυξη η 23-03-20. 

Στις  20.11.2020   υπογράφηκε  η σύμβαση για τις υπηρεσίες «Συντήρησης  Βαφών  Κτιρίων» του Δήμου 

μεταξύ του Δημάρχου  και της εταιρείας  ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Σ & ΣΙΑ ΟΕ με το διακρ. Τίτλο ΣΙΓΜΑ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ  στο 

ποσό των 272.286,20€ με προθεσμία περαίωσης την 20 Αυγούστου 2021.  

Με την υπ.αρ. 190/2021 απόφαση ΟΕ η εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης πήρε παράταση έως 

04.01.2022 επειδή, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούσαν εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, 

κατέστη μη εφικτή η εκτέλεση των εργασιών μετά από την υπογραφή της σύμβασης, με συνέπεια την 

αργοπορημένη έναρξή τους, η οποία έγινε τελικά στις 01.04.2021.  Για τον λόγο αυτόν και δεν 

πραγματοποιήθηκε καμία πληρωμή εντός του 2020. 

 

Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού 2021 και του Τεχνικού Προγράμματος 2021 , τα οποία εγκρίθηκαν με 

τις αποφάσεις  194 και 174/2020 Δημοτικού συμβουλίου αντίστοιχα, προβλέφτηκε η εκτέλεση του  έργου με 

το ποσό των 175.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.7331.01 ως εξής: με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2021 με το ποσό των 

50.000,00€ και με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Σχολείων 2021 με το ποσό των 125.000,00€, εφόσον το έργο 

εντάσσεται στις κατηγορίες των έργων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από τις πιστώσεις αυτές ως 

κατεξοχήν επενδυτική δραστηριότητα, για τα δημοτικά αλλά και για τα σχολικά κτήρια.  

 

Για τους λόγους αυτούς, και παρόλο που αρχικώς είχε προβλεφθεί να εξοφληθεί από ίδιους πόρους, καλείται 

η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χρηματοδότηση του έργου «Συντήρηση  Βαφών  Κτιρίων του Δήμου» 

από τις πιστώσεις ΣΑΤΑ 2021 με το ποσό των 50.000,00€ και 125.000,00€ ΣΑΤΑ Σχ 2021, όπως προβλέφθηκε 

στον προϋπολογισμό 2021 και στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2021.  

 

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

του  προέδρου 

 

 

                                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των καταμετρούμενων 
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Α) Εγκρίνει τη χρηματοδότηση του έργου «Συντήρηση  Βαφών  Κτιρίων του Δήμου» από τις πιστώσεις ΣΑΤΑ 

2021 με το ποσό των 50.000,00€ και 125.000,00€ ΣΑΤΑ Σχ 2021, όπως προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό 

2021 και στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2021. 

 

 - Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε λευκό. 

 

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  308/2021 

 

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

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  09.11.2021 

 

 

 

 

                  Η Πρόεδρος 

 

 Αποστολίδου Μαρία 

 

 

 

 


