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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16.05.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 122/2022 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» 

 (αρ. μελέτης 98/2017). 

 

      

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η του μήνα Μαΐου, του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 10539/12-05-

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) Κωνσταντίνου Κυριάκος 4) 

Γυμνόπουλος Κοσμάς  5) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 6) Σιδηρόπουλος Σάββας 7) Γρούγιος Ηλίας 8) Τσομπανοπούλου 

Μελίσα . 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Κυριλλίδης Γεώργιος. 

 

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) έκτακτων 

θεμάτων με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή τους ως έκτακτα . 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 4
ο
 θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 5874/ΔΤΥ 829/29.03.2019 τεκμηριωμένο αίτημα εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» με αρ. μελ.: 98/2017 και προϋπολογισμό: 440.246,45 €.  

Με την υπ΄ αριθμ. 230/13.11.2019  απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό 

φορέα «Κ/Ξ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ – ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι.», με έκπτωση 33,01%.Στις 10.02.2020 υπογράφθηκε η 

σύμβαση ύψους 296.620,78 € (με ΦΠΑ 24%). 

Ο 2
ος 

 Α.Π.Ε. συντάσσεται διότι κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστώθηκε η ανάγκη μεταβολής ποσοτήτων του 

φυσικού αντικειμένου του με χρήση των «επί έλασσον δαπανών», όπως αυτές αναλύονται  στην αιτιολογική έκθεση.  

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας γνωμοδότησε θετικά για τον 2
ο
 ΑΠΕ με το 

υπ’ αρ. 1797/18.04.22 έγγραφο καθώς επίσης και το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Μ.Ε.Θ. με την υπ’ αρ. 

69/8/05.05.2022.  

Μετά τα παραπάνω, 
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ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε : 

Την έγκριση του 2
ου

 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», με αριθμ. μελ. 

98/2017 και προϋπολογισμό 440.246,45 €. 

 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή: Να εγκρίνει τον παραπάνω 2ο ΑΠΕ 

 

 

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

προέδρου 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των καταμετρούμενων 

 

Α) Εγκρίνει τον 2
ο
 Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», με αριθμ. μελ. 98/2017 

και προϋπολογισμό 440.246,45 €. 

 

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε ΛΕΥΚΟ. 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 122/2022. 

 

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

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 17.05.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 

Αποστολίδου Μαρία 


