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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                         ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
                         Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                     Απόσπασµα  
      κα Κουκουτέγου                                                          Από το πρακτικό της 16-03-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 78 / 2015 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της υπ’ αριθ. 18634/24-12-2014 σύµβασης στα 
πλαίσια του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του υποέργου 7 « Προβολή της πράξης σε 
ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ και µέσα κοινωνικής δικτύωσης» της εγκεκριµένης 
συγχρηµατοδοτούµενης πράξης µε τίτλο: «Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ράσεων Προαγωγής και Αγωγής 
της Υγείας του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης για την Καταπολέµηση της Παχυσαρκίας και των 
∆ιαταραχών Πρόσληψης Τροφής στους Εφήβους», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007 – 2013, µέχρι 30/4/2015. 

  
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 16ην του µήνα Μαρτίου έτους 2015 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 3422/12-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου,  
που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, 
δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος 
Ηλίας, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Καρράς Ευστράτιος, Εµεινίδης Αναστάσιος, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Μεζίκης Βασίλειος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, 
Αποστολίδου Μαρία, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης 
Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, 
Καζαντζίδης Γεώργιος,  Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς 
Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα,  Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς. 
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, 
στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο 
∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και 
Μενεµένης κα Κόπτη Ελένη και κα Παλληκαρίδου Αναστασία. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι 
 

Λαµβάνοντας υπόψη: 
1. το άρθρο 41 του Π.∆. 28/80 ,όπου αναφέρεται ότι: «Η έγκρισις της παρατάσεως πάσης 
οριζοµένης υπό της συµβάσεως προθεσµίας δια την αποπεράτωσιν του όλου έργου ή 
διακεκριµένων τµηµάτων αυτού δεκτικών αυτοτελούς χρήσεως δέον να γίνεται δι' 
αποφάσεως του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου υποκειµένης εις την έγκρισιν του 
Νοµάρχου,εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων του Ν. 889/1979 "περί της 
αναθεωρήσεως τιµών κατασκευής των δηµοσίων έργων και ετέρων τινών συναφών 
διατάξεων" και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδιδοµένων εκάστοτε προεδρικών διαταγµάτων». 
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2. τη θετική αξιολόγηση της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού 2007-2013» και την απόφαση ένταξης της ανωτέρω πράξης µε αρ. πρωτ. 
1094/30-03-2012». 
3. την υπ΄ αριθ. 382/10-12-2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα: Αποδοχή της 
απόφασης ένταξης της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης µε τίτλο: «Ολοκληρωµένο Σύστηµα 
∆ράσεων Προαγωγής και Αγωγής της Υγείας του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης για την 
Καταπολέµηση της Παχυσαρκίας και των ∆ιαταραχών Πρόσληψης Τροφής στους Εφήβους», 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007 – 
2013»,  
 
 
Κατηγορία Παρεµβάσεων «Προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του Πληθυσµού» (κωδικός 
πρόσκλησης 16). 
4. την υπ’ αριθ. 18634/24-12-2014 σύµβαση της εταιρείας µε επωνυµία GENESIS 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΠΡΟΒΟΛΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ, ΑΦΜ 095618006, διεύθυνση Λ. Τατοϊου 89, 
Μεταµόρφωση Αττικής µε το ∆ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης. Το ποσό της σύµβασης είναι 
9.790,80€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 
Ειδικότερα για τους εξής λόγους προτείνεται: 

Σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. 2345/5-6-2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας του Τοµέα 
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας, εγκρίθηκε η παράταση του 
χρονοδιαγράµµατος του προγράµµατος µέχρι 30/6/2015. Οι απαραίτητες διαδικασίες 
υλοποίησης του προγράµµατος που έπρεπε να προηγηθούν (άδειες από το Υπουργείο 
Παιδείας, την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων, ΑΣΕΠ, κλπ) ολοκληρώθηκαν στις αρχές του 
2014, µε αποτέλεσµα το πρόγραµµα να µην είναι δυνατόν να υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί 
κατά το σχολικό έτος 2013-2014. Επειδή η υλοποίησή του έπρεπε να ξεκινήσει και να 
ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του ίδιου σχολικού έτους, και κατόπιν της σχετικής παράτασης 
που δόθηκε, το πρόγραµµα  υλοποιείται και θα ολοκληρωθεί το σχολικό έτος 2014-2015. Το 
πρόγραµµα λοιπόν βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ολοκληρωθεί η α’ φάση της έρευνας, γίνονται οι 
παρεµβάσεις του προγράµµατος, πραγµατοποιούνται οι διαλέξεις, οι ηµερίδες, προωθούνται 
οι οδηγοί καλής διατροφής και θα ακολουθήσει η β’ φάση της έρευνας και ο επανέλεγχος. Για 
αυτό λοιπόν και επειδή ακριβώς οι δράσεις του προγράµµατος εξελίσσονται, κρίνουµε 
σκόπιµη τη χρονική παράταση της ανωτέρω σύµβασης προκειµένου η προβολή 
δηµοσιότητας του προγράµµατος να καλύψει µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα σε σχέση µε την 
υλοποίηση του, να αναρτηθούν περισσότερα και διαφορετικά κοινωνικά µηνύµατα και να 
προβληθεί πιο σωστά και ολοκληρωµένα το πρόγραµµα από τον ανάδοχο στα πλαίσια της 
σύµβασής του.  

Πρέπει να τονισθεί ότι η ανωτέρω χρονική παράταση δε θα επιφέρει καµία οικονοµική 
επιβάρυνση στο ∆ήµο, δηλαδή το ποσό της σύµβασης της εταιρείας, µε την επωνυµία 
GENESIS ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΠΡΟΒΟΛΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ, µε το ∆ήµο Αµπελοκήπων-
Μενεµένης θα παραµείνει το ίδιο. 

Προτείνονται προς έγκριση στο ∆.Σ. τα ακόλουθα: 

1. Η παράταση της χρονικής διάρκειας της υπ’ αριθ. 18634/24-12-2014 σύµβασης στα 

πλαίσια του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του υποέργου 7 «Προβολή της πράξης 

σε ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ και µέσα κοινωνικής δικτύωσης» µέχρι 30/4/2015, για τους 

ανωτέρω λόγους.  

2. Η τροποποίηση της σύµβασης ως προς τη χρονική της διάρκεια και η υπογραφή της εκ 

νέου από τον ανάδοχο και το ∆ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης.  

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, το κατατεθέν ψήφισµα, τις τοποθετήσεις των µελών 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
             Κατά πλειοψηφία 
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Με ψήφους 29 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, 
Γρούγιος Ηλίας, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Καρράς Ευστράτιος, Εµεινίδης 
Αναστάσιος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Μεζίκης Βασίλειος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος 
Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, 
Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου 
Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος,  Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, 
Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα), κατά 3 (Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος 
Ηλίας).  
 
Α). Εγκρίνει: 
 
1. την παράταση της χρονικής διάρκειας της υπ’ αριθ. 18634/24-12-2014 σύµβασης στα πλαίσια του 
πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του υποέργου 7 «Προβολή της πράξης σε ηλεκτρονικά και 
έντυπα ΜΜΕ και µέσα κοινωνικής δικτύωσης» µέχρι 30/4/2015, για τους ανωτέρω λόγους. 

   
2. Την τροποποίηση της σύµβασης ως προς τη χρονική της διάρκεια και την υπογραφή της εκ νέου 

από τον ανάδοχο και το ∆ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης.  
  
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

                        
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 078/2015 

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

 
    Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  19 - 3 - 2015 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος     
  
 
 
   Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος 
 


