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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασμα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                       Από το πρακτικό της  16-04-2018 
                                                                                                              συνεδρίασης του Δ.Σ. 
Αριθμός Απόφασης :099/2018       

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση 

των υπηρεσιών «Φιλοξενία παιδιών (7-14 ετών) & ΑΜΕΑ του δήμου σε κατασκηνώσεις 

κατά τη θερινή περίοδο έτους 2018». 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η του μήνα Απριλίου έτους 2018, 

ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 8074/12-04-2018 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 είκοσι έξι (26) και απόντες επτά(07) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν 

και κλήθηκαν νόμιμα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 

2 Μανωλόπουλος Βασίλης 2 Καρράς Ευστράτιος 

3 Σουσλόγλου Νικόλαος 3 Κυριλλίδης Γεώργιος 

4 Κατζικάς Γεώργιος 4 Καζαντζίδης Γεώργιος 

5 Κωνσταντίνου Κυριάκος 5 Τσομπανοπούλου Μελίσα 

6 Ναλμπαντίδου Αφροδίτη 6 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 

7 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 7 Μαυρίδου Αναστασία 

8 Εμεινίδης Αναστάσιος 8  

9 Κεσόγλου Παύλος 9  

10 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 10  

11 Κουσενίδης Αλέξανδρος 11  

12 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 12  

13 Αποστολίδου Μαρία 13  

14 Αρμπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία 14  

15 Σιδηρόπουλος Σάββας 15  

16 Γρούγιος Ηλίας 16  

17 Μεζίκης Βασίλειος 17  

18 Γυμνόπουλος Κοσμάς 18  

19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  

20 Αθανασιάδης Ιωάννης 20  

21 Λαΐνάκου Αφροδίτη 21  

22 Λαδάς Παράσχος 22  

23 Αβραμίδης Μωυσής 23  

24 Γκαλέτσης Αθανάσιος 24  

25 Νοτάκης Ιωάννης 25  

26 Σμήλιος Ηλίας 26  

27  27  
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28  28  

29  29  

30  30  

31  31  

32  32  

33  33  

    

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του 

άρθρου 95 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Μενεμένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων κ. 

Κόπτη Ελένη, αλλά δεν παρέστη καμία. 

  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιωτίδης Γαβριήλ 

έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

Έχοντας υπόψη:  

Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 

1. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα του άρθρου 65 παρ.1 αναφορικά με τις αρμοδιότητες του 

δημοτικού συμβουλίου. 

2. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού. 

3. Του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 (άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7) «Επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

4. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις” 

5. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

6. Την με αριθμ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-05-17/τεύχος 

Β) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 

Β)  Την Τεχνική Έκθεση και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, η οποία συντάχθηκε από το Τμήμα Υγείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας –Αθλητισμού- 

Πολιτισμού. 

κ α λ ε ί τ α ι  τ ο  Δ η μ ο τ ι κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  

1. Να εγκρίνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης για την 

ανάθεση των υπηρεσιών «Φιλοξενίας παιδιών (7-14 ετών) & ΑΜΕΑ του δήμου σε κατασκηνώσεις κατά 

τη θερινή περίοδο 2018» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, μόνο βάσει τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 45.600,00€ πλέον ΦΠΑ 13% και 24% ήτοι 

συνολικό ποσό ανάθεσης 53.032,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα θα αφορά:  

A) Την φιλοξενία 60 παιδιών ηλικίας από 7 έως 14 ετών για χρονικό διάστημα 11 διανυκτερεύσεων, 

συνολικής αξίας για το δήμο 9.594,75€  

Η συμμετοχή των παιδιών στην κατασκήνωση θα γίνει μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων με βάσει 

οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Ειδικότερα, κύριο κριτήριο ένταξης είναι το οικογενειακό εισόδημα των 
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γονέων σε συνεκτίμηση με τυχόν προβλήματα υγείας, κοινωνικά προβλήματα (επαγγελματική 

κατάσταση, χρόνος ανεργίας), μονογονειακές, πολύτεκνες οικογένειες κλπ. 

Το κόστος συμμετοχής των γονέων θα αφορά ποσό 60,00€ το οποίο θα καταβάλλεται απευθείας στην 

ανάδοχο εταιρία, κατασκήνωση. 

B) Την φιλοξενία 60 παιδιών ΑΜΕΑ για χρονικό διάστημα 15 διανυκτερεύσεων, συνολικής αξίας 

43.438,05€ 

Η επιλογή των παιδιών θα γίνει από το ειδικό προσωπικό του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών ΑΜΕΑ που λειτουργεί στο δήμο ενώ δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για τους γονείς. 

 

2. Να αναθέσει στην Οικονομική Επιτροπή α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών β) τη σύνταξη 

των όρων διακήρυξης  και γ) την ψήφιση της σχετικής πίστωσης 

 

Ο Επικεφαλής της παράταξης « Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Νοτάκης Ιωάννης δηλώνει ότι πρέπει να υπάρχει 

εμφανής μείωση στην τιμή. 

 

Ο Επικεφαλής της παράταξης «Ανυπακοή στις γειτονιές των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης »κ. 

Σμήλιος Ηλίας δηλώνει ότι όλα τα παιδιά θα έπρεπε να πηγαίνουν δωρεάν χωρίς να υπάρχει οικονομική 

επιβάρυνση των γονιών. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του 

Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, 

 

                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Σύμφωνα με τις ανωτέρω τοποθετήσεις, με επιφύλαξη ο κ. Νοτάκης Ιωάννης) 

 

Α) Εγκρίνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης για την ανάθεση 

των υπηρεσιών «Φιλοξενίας παιδιών (7-14 ετών) & ΑΜΕΑ του δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή 

περίοδο 2018» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο 

βάσει τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 45.600,00€ πλέον ΦΠΑ 13% και 24% ήτοι συνολικό ποσό 

ανάθεσης 53.032,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

 

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα θα αφορά:  

1)Την φιλοξενία 60 παιδιών ηλικίας από 7 έως 14 ετών για χρονικό διάστημα 11 διανυκτερεύσεων, 

συνολικής αξίας για το δήμο 9.594,75€  

Η συμμετοχή των παιδιών στην κατασκήνωση θα γίνει μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων με βάσει 

οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Ειδικότερα, κύριο κριτήριο ένταξης είναι το οικογενειακό εισόδημα των 

γονέων σε συνεκτίμηση με τυχόν προβλήματα υγείας, κοινωνικά προβλήματα (επαγγελματική 

κατάσταση, χρόνος ανεργίας), μονογονειακές, πολύτεκνες οικογένειες κλπ. 

Το κόστος συμμετοχής των γονέων θα αφορά ποσό 60,00€ το οποίο θα καταβάλλεται απευθείας στην 

ανάδοχο εταιρία, κατασκήνωση. 

2)Την φιλοξενία 60 παιδιών ΑΜΕΑ για χρονικό διάστημα 15 διανυκτερεύσεων, συνολικής αξίας 

43.438,05€ 

Η επιλογή των παιδιών θα γίνει από το ειδικό προσωπικό του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών ΑΜΕΑ που λειτουργεί στο δήμο ενώ δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για τους γονείς. 

 

Β)Αναθέτει  στην Οικονομική Επιτροπή α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών β) τη σύνταξη των 

όρων διακήρυξης  και γ) την ψήφιση της σχετικής πίστωσης 
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Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 099/ 2018 

 

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

   

     Ο Πρόεδρος                Τα Μέλη 

 

 

Κουσενίδης Αλέξανδρος                                                                           

                                             Αμπελόκηποι  17 - 04 - 2018 

 

   Η Ειδική Γραμματέας                                                                             Ο Πρόεδρος  

    

 

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                    Κουσενίδης Αλέξανδρος 

 

 

 

 

 


