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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

                    
Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                        Απόσπασµα  
                 Κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                  Από το πρακτικό της 28 - 4 - 2014 
                                                                                                                    συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 134/ 2014 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για «Υπηρεσίες υλοποίησης εργασιών των 
∆ράσεων “∆ικτύωση” και “Ενηµέρωση ευαισθητοποίηση” στο πλαίσιο της πράξης µε τίτλο “Τοπικό 
Σχέδιο στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας στη ∆υτική Θεσσαλονίκη” µε κωδ. 
πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 380423, που συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς  (ΕΣΠΑ) και το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 28ην του µήνα Απριλίου  έτους 
2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε έκτακτη συνεδρίαση µετά από 5858/24-4-2014 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, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας,  Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, 
Μεζίκης Βασίλειος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Λαδάς Παράσχος, 
Παπαδήµας Αναστάσιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Σαπρανίδου Σωτηρία, 
Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, 
Σάββα Αικατερίνη, Κυριλλίδης Γεώργιος, Τσακαλίδης Ηρακλής, Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός 
Ιωάννης.  
 
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 αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων 
και Μενεµένης.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 12ον Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος κος Ιωαννίδης Εµµ. 
έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι  
 
Έχοντας υπόψη:  
Α.  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης  
         –Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ειδικότερα α) του άρθρου 1, εδαφ. 19 παραγρ.5 αναφορικά 
µε την συνένωση 
          των δήµων και β) του άρθρου 65 παρ.1 αναφορικά µε τις αρµοδιότητες του δηµοτικού 
συµβουλίου. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» 
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    3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 
οργανισµών 
        Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β). 
    4. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων» 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, 
ελέγχου των  
    δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
    6. Τις διατάξεις της αρ. Π1/3305/03.11.10 (ΦΕΚ 1789/12.11.10 τεύχος Β) απόφασης του 
Υφυπουργού 
        Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης 
συµβάσεων  
        προµηθειών, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5, 12, 13 και 16) του 
Ν.2286/95»  
    7. Τις διατάξεις της αρ. Π1/3306/03.11.10 (ΦΕΚ 1789/12.11.10 τεύχος Β) απόφασης του 
Υφυπουργού 
        Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εξαίρεση Προµηθειών από την ένταξη τους 
στο Ενιαίο  
        Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π)».  
    8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική 
        ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο  
        «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.» 
Β.  1.  Την µε αριθµό πρωτ. 7970/09-10-2012  απόφαση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της 
περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της Πράξης µε τίτλο: Τοπικό Σχέδιο στήριξης 
της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας στη ∆υτική Θεσσαλονίκη,  του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
ανθρώπινου δυναµικού», άξονας   
           προτ. 3, κατηγορία παρέµβασης 1, δράση 7, η οποία θα υλοποιηθεί από την Αναπτυξιακή 
Σύµπραξη  
           «Αναπτυξιακή πρωτοβουλία ∆υτικής Θεσσαλονίκης», εταίρος της οποίας είναι ο ∆ήµος 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης. 
 2.  Την µε αριθµό 86/11-03-2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση 
υλοποίησης της  
      πράξης.  
 Γ.  1.  Το έργο χρηµατοδοτείται από τη το Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» µε 
συγχρηµατοδότηση από το   
         Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς πόρους. Ο ενάριθµος του έργου είναι 
2012ΕΠ00880127. 
       2.  Η συζήτηση του θέµατος κρίνεται αναγκαία επειδή η πράξη λήγει την 30η Νοεµβρίου 2014 
ως προς το φυσικό της αντικείµενο, ενώ οι δράσεις που αφορούν στο ∆ήµο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης πρέπει στο µεταξύ να εξελιχθούν.  

      Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα: 

 

1. Η έγκριση της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για «Υπηρεσίες υλοποίησης εργασιών των 
∆ράσεων “∆ικτύωση” και “Ενηµέρωση ευαισθητοποίηση” στο πλαίσιο της πράξης µε τίτλο “Τοπικό 
Σχέδιο στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας στη ∆υτική Θεσσαλονίκη” µε κωδ. 
πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 380423, που συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς  (ΕΣΠΑ) και το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)», ενδεικτικού προϋπολογισµού 18.900,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, και µε κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικά συµφερότερη 
προσφορά. 

2. Η ανάθεση στην Οικονοµική Επιτροπή α) της έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών β) της 
σύνταξη των όρων διακήρυξης και γ) της ψήφισης της σχετικής πίστωσης.   
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 

                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                    Κατά πλειοψηφία 

Με ψήφους 22 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας,  Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης 
Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Μπουντούρη 
Παρασκευή, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης 
Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Λαδάς Παράσχος, 
Παπαδήµας Αναστάσιος, Χοϊδης Χαράλαµπος), αποχή 3 (Τσιριγώτης Αρσένιος, Σαπρανίδου 
Σωτηρία, Βούζας Ηλίας). 
 
Α). Εγκρίνει της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για «Υπηρεσίες υλοποίησης εργασιών των 
∆ράσεων “∆ικτύωση” και “Ενηµέρωση ευαισθητοποίηση” στο πλαίσιο της πράξης µε τίτλο “Τοπικό 
Σχέδιο στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας στη ∆υτική Θεσσαλονίκη” µε κωδ. 
πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 380423, που συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού» 2007-2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς  (ΕΣΠΑ) και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)», ενδεικτικού προϋπολογισµού 18.900,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
23%, και µε κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικά συµφερότερη προσφορά. 
 
Β). Η ανάθεση στην Οικονοµική Επιτροπή α) της έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών β) της 
σύνταξη των όρων διακήρυξης και γ) της ψήφισης της σχετικής πίστωσης. 

 
Γ). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 134/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  29 - 4 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο πρόεδρος     
 
  
 Ε. Κουκουλιώτης                                   Ακτσελής Γεώργιος    


