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Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                             Απόσπασμα  

Τηλέφωνο       :  2313-313690                         Από το πρακτικό της  18-04-2022 

                                                                                                          συνεδρίασης του Δ.Σ. 

Αριθμός Απόφασης: 56/2022       

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης των μελετών με τίτλο:  
1. "" ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ  ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ "ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ""  

προεκτιμημένης αμοιβής  15.000,00€  
2.  " ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ" προεκτιμημένης τιμής 

8.500,00€ 
3. « Μελέτη (οριστική, εφαρμογής) για Δημιουργία Πάρκου για τον πολιτισμό της 

Διατροφής στο πρώην Στρατόπεδο Μ. Αλέξανδρος » (αρ. μελ. 2/2022), προεκ/μενης 
αμοιβής: 266.204,33€ (με ΦΠΑ 24%). 
 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η του μήνα Απριλίου έτους 2022, 
ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με την υπ ́ αρ. 18318/13-03-2020 και 163/29-05-2020 
εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α /́11-03-2020), μετά από τη με Α.Π. 8727/14-04-2022 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 
(33) μελών ήταν παρόντες  οι είκοσι ένα  (21) και απόντες οι δώδεκα (12). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος 1 Κατζικάς Γεώργιος 
2 Κουσενίδης Αλέξανδρος 2 Καρράς Ευστράτιος 
3 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 3 Γυμνόπουλος Κοσμάς 
4 Σεμερτζίδου Αγγελική 4 Μανωλόπουλος Βασίλης 
5 Κουσίδης Γεώργιος 5 Καζαντζίδης Γεώργιος 
6 Σιδηρόπουλος Σάββας 6 Σουσλόγλου Νικόλαος 
7 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 7 Ράπτου Όλγα 

8 Κεσόγλου Παύλος 8 Κυριλλίδης Γεώργιος 
9 Αποστολίδου Μαρία 9 Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία 

10 Φουκίδης Απόστολος 10 Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή 

11 Ζυγανιτίδης Απόστολος 11 Μύθυμη Ελένη 

12 Γρούγιος Ηλίας 12 Νοτάκης Ιωάννης 
13 Παπαδήμας Αναστάσιος   

14 Αβραμίδης Μωυσής   

15 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος   

16 Κωνσταντίνου Κυριάκος   

17 Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία   

18 Τσομπανοπουλου Μελίσα   

19 Γκαλέτσης Αθανάσιος   

 

 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 
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 20 Σμήλιος Ηλίας   

21 Καρασαρλίδου Σοφία   

 

Στην συνεδρίαση  κλήθηκε επίσης, κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, και ήταν παρών και ο 
Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

Πρακτικά τήρησε η ορισθείσα ως υπεύθυνη για τον σκοπό αυτό, τακτική υπάλληλος του Δήμου, κα. 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 

Επίσης κλήθηκαν, κατά την παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης ο οποίος απουσίαζε και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Μενεμένης κα. Παληκαρίδου Αναστασία η οποία ήταν παρούσα. 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σμήλιος Ηλίας και Καρασαρλίδου Σοφία αποχώρησαν μετά την συζήτηση του 7ου 

θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 
    Η μελέτη «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ  ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ "ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ» 

προβλέπει την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου στο αθλητικό κέντρο "ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ» . Η 

αρχιτεκτονική μελέτη έχει γίνει από το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών. Λόγω, ότι ήδη υλοποιούνται 
αρκετά συγχρηματοδοτούμενα έργα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει η σύνταξη μελέτης 
εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης αυτής.  

Η μελέτη «" ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ"» προβλέπει τον ηλεκτροφωτισμό της 
οδού Ιώνος Δραγούμη . Η ηλεκτρομηχανολογική  μελέτη – οριστική , εφαρμογής- δεν μπορεί να  γίνει από το 

Τμήμα Μελετών και Κατασκευών καθώς η μόνη Ηλεκτρολόγος Μηχανικός είναι και Προϊσταμένη του 

τμήματος και επιβλέπουσα σε αρκετά συγχρηματοδοτούμενα έργα που  ήδη υλοποιούνται με αποτέλεσμα να 

μην μπορεί να γίνει η σύνταξη μελέτης και τευχών δημοπράτησης αυτής. 

Η « Μελέτη (οριστική,εφαρμογής) για Δημιουργία Πάρκου για τον πολιτισμό της Διατροφής στο πρώην 
Στρατόπεδο Μ. Αλέξανδρος » αποσκοπεί στην αποκατάσταση, εξοπλισμό και επανάχρηση ενός κτιρίου 

συνολικής επιφάνειας 1532 μ² περίπου, στο πρώην στρατόπεδο Μ. Αλέξανδρος και στην ανάπλαση του 

περιβάλλοντα χώρου του, για τη δημιουργία ενός κέντρου αφιερωμένου στην διατροφή, τον πολιτισμό και 
τη ψυχαγωγία των πολιτών. Με την υπ’ αριθμ. 42/21-02-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στην υπ’αρ πρωτ 5838/740/Α3/13/11/2017 πρόσκληση µε κωδικό 0 83 

µε τίτλο «∆ηµιουργική Επανάχρηση ∆ηµοτικής Ακίνητης Περιουσίας» µε το έργο «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΟΥ "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ"». 

 Η μελέτη θα περιλαμβάνει: 

 Όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις - επικαιροποιήσεις των σχεδίων αποτύπωσης που παρέχονται 
από την Υπηρεσία. 

 Την Αρχιτεκτονική Μελέτη, η οποία θα προτείνει όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις, τόσο στο 

εσωτερικό του κτιρίου για την δημιουργία λειτουργικών εσωτερικών διαρρυθμίσεων και χώρων, σύμφωνα 

με το κτιριολογικό πρόγραμμα, όσο και στο εξωτερικό του, για την αποκατάσταση των όψεων. 
(αποξηλώσεις και εργασίες εξυγίανσης του κτιρίου, αποκατάσταση υφιστάμενης τοιχοποιίας ή προσθήκη 

νέων χωρισμάτων, αποκατάσταση επιχρισμάτων, ανοιγμάτων κ.λπ.). 

 Τον σχεδιασμό του περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου, με ειδική μέριμνα για την άρτια και λειτουργική 

εξυπηρέτηση των χρηστών. 
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 Τον ειδικό σχεδιασμό για άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, ώστε να γίνουν 
προσβάσιμες για όλους, τόσο οι κτιριακές εγκαταστάσεις με τις λειτουργίες που περιλαμβάνουν, όσο και 
ο περιβάλλων χώρος τους. (ΦΕΚ 2998Β/20-07-20/ Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699: Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την 
προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία). 

 Τον στατικό έλεγχο του υφιστάμενου κτιρίου και την στατική μελέτη που θα περιλαμβάνει όλες τις 
απαραίτητες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του φορέα του κτιρίου, ώστε να διασφαλίζεται η στατική του 

επάρκεια και ασφάλεια. 

 Τις μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων, που είναι απαραίτητες γενικά για την αποκατάσταση και 
επανάχρηση του κτιρίου, αλλά και όσες απαιτούνται για τις πιο εξειδικευμένες λειτουργικές ανάγκες του. 

 Τις μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας του κτιρίου, ώστε να τηρηθούν όλες οι 
προδιαγραφές ασφαλείας για τους χρήστες του κτιρίου. 

 Την μελέτη ενεργειακής απόδοσης 

 την μελέτη ακουστικής χώρων  

 Τον σχεδιασμό της επίπλωσης και του εξοπλισμού, που είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή όλων 
των προτεινόμενων δραστηριοτήτων που θα στεγαστούν στο κτίριο.  

  Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της επίπλωσης και του εξοπλισμού, που είναι απαραίτητα για την 
διεξαγωγή όλων των προτεινόμενων δραστηριοτήτων που θα στεγαστούν στο κτίριο.  

 Τον σχεδιασμό του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

 

Α. Ο προϋπολογισμός της μελέτης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ  ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 

"ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ» ανέρχεται σε 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%). Το κόστος θα 

καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ και ίδιους πόρους.  

Η  εκπόνηση της μελέτης η οποία συνίσταται στις εξής κατηγορίες μελετών : 

• Κατηγορία 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες)  

• Κατηγορία 9 (Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και, Ηλεκτρονικές Μελέτες)  

 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της μελέτης ορίζεται σε δύο (2) μήνες και περιλαμβάνει τους χρόνους εγκρίσεων 
των παραδοτέων από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και δεν περιλαμβάνει τυχόν άλλες καθυστερήσεις για 

τις οποίες δεν είναι υπεύθυνος ο Ανάδοχος.  

Η εκτέλεση της μελέτης θα γίνει με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.4412/16. Οι όροι δημοπράτησης θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή 

 

Η εκτέλεση της μελέτης προβλέπεται να γίνει με απευθείας ανάθεση,  σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/16. 
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Β.  Ο προϋπολογισμός της μελέτης «" ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ"» 

ανέρχεται σε 8.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%). Το κόστος θα καλυφθεί από πιστώσεις 
ΣΑΤΑ και ίδιους πόρους. 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της μελέτης ορίζεται σε δύο (2) μήνες και περιλαμβάνει τους χρόνους εγκρίσεων 
των παραδοτέων από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και δεν περιλαμβάνει τυχόν άλλες καθυστερήσεις για 

τις οποίες δεν είναι υπεύθυνος ο Ανάδοχος. 

 

Η εκπόνηση της μελέτης η οποία συνίσταται στις εξής κατηγορίες μελετών : 

 Κατηγορία 9 (Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και, Ηλεκτρονικές Μελέτες)  

 

Η εκτέλεση της μελέτης προβλέπεται να γίνει με απευθείας ανάθεση,  σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/16.  

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Για την εκκίνηση της 
διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών, απαιτείται προηγούμενη 

αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, αν η εκτιμώμενη αξία αυτής υπερβαίνει το εκάστοτε 
ισχύον χρηματικό όριο απευθείας ανάθεσης από το δήμαρχο.» 

Γ. Ο προϋπολογισμός της μελέτης« Μελέτη (οριστική,εφαρμογής) για Δημιουργία Πάρκου για τον 
πολιτισμό της Διατροφής στο πρώην Στρατόπεδο Μ. Αλέξανδρος » ανέρχεται σε 214.680,91€ χωρίς το 

ΦΠΑ (266.204,33€ με το ΦΠΑ 24%). 

Η παρούσα μελέτη  χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ από την ΣΑΕ 1551(κωδ. Εναρίθμου ΠΔΕ 

2021ΣΕ15510008) και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2022 του Δήμου στον ΚΑ 64. 7341.15 με το 

ποσό των 2.356.000,00€ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 3790/ 30/06/2021 Απόφαση Ειδικού Γραμματέα 

Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ (ΑΔΑ: ΨΤΝΡ46ΜΤΛΡ-9Σ9) η μελέτη εντάχθηκε στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και στον 
Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» και θα 

συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  - Υποέργο 1 της 
Πράξης ««ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ " ΜΕΓΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ":Δημιουργία Πάρκου για τον πολιτισμό της Διατροφής » με Κωδικό ΟΠΣ 5027349  

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου δεν διαθέτει το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για την 
εκπόνηση της παραπάνω μελέτης, η οποία συνίσταται στις εξής κατηγορίες μελετών : 

 (06) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων 

 (07) Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες 

  (08) Στατικές Μελέτες 

  (09) Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες 

  (25) Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου 

  (16) Μελέτες Τοπογραφίας 

  (27) Περιβαλλοντικές Μελέτες 

Με την συμμετοχή ενεργειακού επιθεωρητή εγγεγραμμένου στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών του 

ΥΠΕΝ και συντάξαντα  ακουστικής μελέτης του κτιρίου  πτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου  με σαφή 

αναφορά στην ακουστική χώρων. 
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Για τον υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης εφαρμόστηκαν οι διατάξεις της Απόφασης 
με αριθ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/30.1.2019, ΦΕΚ 1047 Α (Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών 
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της 
παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147).  

Η εκτέλεση της μελέτης προβλέπεται να γίνει με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας 
– τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.  

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Για την εκκίνηση της 
διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών, απαιτείται προηγούμενη 

αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, αν η εκτιμώμενη αξία αυτής υπερβαίνει το εκάστοτε 
ισχύον χρηματικό όριο απευθείας ανάθεσης από το δήμαρχο.» 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει ή όχι: 

Α. Τον τρόπο εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ  ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 

"ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ με απευθείας ανάθεση,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 

Β. . Τον τρόπο εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: ««" ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΙΩΝΟΣ 

ΔΡΑΓΟΥΜΗ" με απευθείας ανάθεση,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 

Γ. Τον τρόπο εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο « Μελέτη (οριστική,εφαρμογής) για Δημιουργία Πάρκου 

για τον πολιτισμό της Διατροφής στο πρώην Στρατόπεδο Μ. Αλέξανδρος» με ανοικτή διαδικασία 

άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. 

                                                                                   

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο 

απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, 

 

                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

                                                                Επί των καταμετρούμενων 

1) Εγκρίνει: 
 Α. Τον τρόπο εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ  ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 

"ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ με απευθείας ανάθεση,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. 

Β.  Τον τρόπο εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: ««" ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ" 

με απευθείας ανάθεση,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. 

Γ. Τον τρόπο εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο « Μελέτη (οριστική, εφαρμογής) για Δημιουργία Πάρκου 

για τον πολιτισμό της Διατροφής στο πρώην Στρατόπεδο Μ. Αλέξανδρος» με ανοικτή διαδικασία άνω 

των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. 

 

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γκαλέτσης Αθανάσιος και Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισαν λευκό. 

 

  2) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 56/2022. 

 

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



 

ΑΔΑ: 640ΠΩΨΕ-ΦΒΨ 
 

 

        

  Ο Πρόεδρος 
   

Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 

Αμπελόκηποι  19 - 04 – 2022 

 

Η υπεύθυνη τήρησης πρακτικών                                                                  Ο Πρόεδρος 
 

 

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                        Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 

 

 

 

 


