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Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                    Από το πρακτικό της  25 - 04 - 2016 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 152/ 2016 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών: «Φιλοξενίας 
παιδιών (7-14 ετών) & ΑΜΕΑ του δήµου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2016». 
 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 25η του µήνα Απριλίου έτους 2016, 

ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 

Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 5369/21-04-2016 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 πέντε (25) και απόντες οκτώ (08) , οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν  νόµιµα :  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος  1 Σουσλόγλου Νικόλαος 
2 Μανωλόπουλος Βασίλης 2 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
3 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 3 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
4 Αποστολίδου Μαρία 4 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 
5 Βαλάνος Νικόλαος 5 Λαϊνάκου Αφροδίτη 
6 Γυµνόπουλος Κοσµάς 6 Καζαντζίδης Γεώργιος  
7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
8 Κατζικάς Γεώργιος 8 Λαδάς Ευάγγελος 
9 Εµεινίδης Αναστάσιος  9  

10 Σιδηρόπουλος Σάββας 10  
11 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  11  
12 Κεσόγλου Παύλος 12  
13 Γρούγιος Ηλίας 13  
14 Μεζίκης Βασίλειος 14  
15 Καρράς Ευστράτιος 15  
16 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 16  
17 Κυριλλίδης Γεώργιος 17  
18 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 18  
19 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 19  
20 Λαδάς Παράσχος 20  
21 Ράπτου Ολγα  21  
22 Αβραµίδης Μωϋσής 22  
23 Νοτάκης Ιωάννης  23  
24 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 24  
25 Σµήλιος Ηλίας 25  
26  26  
27  27  
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. 6 του άρθρου 67 

του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Μενεµένης  κα Παληκαρίδου Αναστασία και  η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων κα Κόπτη 

Ελένη, αλλά δεν παρέστη καµία .  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και η Αντιδήµαρχος κα Αποστολίδου Μαρία 

έθεσε υπόψη των µελών ότι:  

Σύµφωνα και µε το άρθρο 75 του Ν3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» αναφορικά µε 

τις αρµοδιότητες των δήµων, περ.ε παρ.1 όπου αναφέρεται ότι «Η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε 

δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και 

της τρίτης ηλικίας, µε την ίδρυση και λειτουργία νοµικών προσώπων και ιδρυµάτων όπως παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθµών, βρεφοκοµείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ηµερήσιας 

φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων, γηροκοµείων κ.λπ. και τη µελέτη και εφαρµογή 

σχετικών κοινωνικών προγραµµάτων», η εφαρµογή κοινωνικών προγραµµάτων για τα παιδιά αποτελεί 

κύριο µέληµα του δήµου. 

 

Έχοντας υπόψη:  

Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 

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

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

δηµοτικού συµβουλίου. 

2. Του Π.∆.28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». 

3. Του άρθρου 157 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-14) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 

4. Του άρθρου 75, 209, 273 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

5. Του άρθρου 20 παραγ.13 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263Α) «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας 

και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» µε το οποίο προστίθενται οι 

παραγρ. 9 και 10 στο άρθρο 209 του Ν.3463/06. 

6. Του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 

του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

7. Της αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291Β’/11-08-10) 

αναφορικά µε τα χρηµατικά όρια για την σύναψη δηµόσιων συµβάσεων  

8. 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.» 



9. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών ΠΟΛ.1182/26-08-11 "∆ιευκρινίσεις για τον εφαρµοζόµενο 

συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση γενικά», παραγρ.1 γ) ∆ιαµονή µε all inclusive 

 

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

1. Να εγκρίνει την διενέργεια πρόχειρου 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 2016» µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) 

ενδεικτικού προϋπολογισµού 46.091,78€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 6,5%, 13% και 23%. 

Αναλυτικότερα το πρόγραµµα θα αφορά:  

A) Την φιλοξενία 79 παιδιών ηλικίας από 7 έως 14 ετών για χρονικό διάστηµα 11 διανυκτερεύσεων, 

συνολικής αξίας για το δήµο 11.924,31€  

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. 

B) Την φιλοξενία 50 παιδιών ΑΜΕΑ για χρονικό διάστηµα 15 διανυκτερεύσεων, συνολικής αξίας 

34.167,47€ 

Η επιλογή των παιδιών θα γίνει από το ειδικό προσωπικό του Κέντρου ∆ηµιουργικής 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 δέσµευση, την ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

 Ο Επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» Νοτάκης Ιωάννης και της παράταξης 

«ΑΝΥΠΑΚΟΗ στις γειτονιές των Αµπελοκήπων και της Μενεµένης» Σµήλιος Ηλίας δηλώνουν ότι λόγο της 

οικονοµικής κρίσης,  το κόστος συµµετοχής των γονέων θα έπρεπε να είναι µηδενικό. 

  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 

∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,   

 

                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(Με επιφύλαξη οι κ.κ. Νοτάκης Ιωάννης,Τσοµπανοπούλου Μελίσα και Σµήλιος Ηλίας σύµφωνα µε την 

τοποθέτησή τους)  

 

Α) Εγκρίνει την διενέργεια πρόχειρου 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 

2016» µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) ενδεικτικού 

προϋπολογισµού 46.091,78€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 6,5%, 13% και 23%. 

Αναλυτικότερα το πρόγραµµα θα αφορά:  



1)Την φιλοξενία 79 παιδιών ηλικίας από 7 έως 14 ετών για χρονικό διάστηµα 11 διανυκτερεύσεων, 

συνολικής αξίας για το δήµο 11.924,31€  

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 50 παιδιών ΑΜΕΑ για χρονικό διάστηµα 15 διανυκτερεύσεων, συνολικής αξίας 34.167,47€ 

Η επιλογή των παιδιών θα γίνει από το ειδικό προσωπικό του Κέντρου ∆ηµιουργικής 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 δέσµευση, την ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

Γ) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 152/2016 

 

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

 

 Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη 

 

Βαλάνος Νικόλαος                                           Αµπελόκηποι  26 - 04 - 2016 

     Ακριβές Απόσπασµα 

  

 Η Ειδική Γραµµατέας                                                  Ο Πρόεδρος 

 

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                           Βαλάνος Νικόλαος 


