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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 04.04.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε.  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης : 82 / 2022 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΔΑΒΑΚΗ» στο 1ο Τμήμα επί της οδού ΕΛ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, που εκτείνεται από την λεωφόρο ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ έως την οδό ΚΥΡΙΜΗΣ 

 

 

  Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η του μήνα Απριλίου του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 7293/31-

03-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στο καθένα από τα μέλη - 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) Κωνσταντίνου Κυριάκος  2) Κυριλλίδης Γεώργιος 3) Τσομπανοπούλου 

Μελίσα. 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Καζαντζίδης Γεώργιος. 

    

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η 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 1
ο
 Θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Έχοντας υπόψη το άρθρο 2 – Υποχρεώσεις Κυρίου του έργου- της προγραμματικής σύμβασης με την ΜΑΘ ΑΟΤΑ 

μετά την υπάρ 238/2021 απόφαση ΟΕ ,εισηγούμαστε  

  

 Την έγκριση των μελετών  που συντάχθηκαν για την  

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΔΑΒΑΚΗ» στο 1ο Τμήμα επί της οδού ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, που 

εκτείνεται από την λεωφόρο ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ έως την οδό ΚΥΡΙΜΗΣ 

Αναφέρουμε ότι εκπόνηση των Μελετών πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, κανονισμούς και τεχνικές 

οδηγίες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της σύμβασης και έχει επίσης τόσο την ποιοτική της 

όσο και την ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του. 

 

 

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

προέδρου 
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            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

        Επί των καταμετρούμενων 

 

Α) Εγκρίνει  τις  μελέτες   που συντάχθηκαν για την  

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΔΑΒΑΚΗ» στο 1ο Τμήμα επί της οδού ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, που 

εκτείνεται από την λεωφόρο ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ έως την οδό ΚΥΡΙΜΗΣ 

Αναφέρουμε ότι εκπόνηση των Μελετών πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, κανονισμούς και τεχνικές 

οδηγίες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της σύμβασης και έχει επίσης τόσο την ποιοτική της 

όσο και την ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του. 

 

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε ΛΕΥΚΟ. 

 

 Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 82 / 2022. 

 

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

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  05.04.2022 

 

 

 

 

 

 

                             Η  Πρόεδρος 

 

                        Αποστολίδου Μαρία 


