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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 Θεοδωρίδου Αθηνά                                                  Από το πρακτικό της 27 - 1 - 2014 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 017/ 2014 

ΘΕΜΑ: Έγκριση µίσθωσης λεωφορείων για τα αθλητικά προγράµµατα του ∆ήµου για το έτος 
2014 – 15. Ψήφιση της σχετικής πίστωσης.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 27ην του µήνα Ιανουαρίου έτους 2014 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 968/23 -1-2014 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, Αποστολίδου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, 
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μεζίκης Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Ακτσελής 
Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης 
Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Λαδάς Παράσχος, Τσιριγώτης 
Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ : Αρπατζάνη–Τσοµπανόγλου Μαρία,  Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κουσίδης Γεώργιος, Μπουντούρη 
Παρασκευή,  Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πατσιάς Γεώργιος, 
Παπαδήµας Αναστάσιος, Τσακαλίδης Ηρακλής, Χοϊδης Χαράλαµπος, Σαπρανίδου Σωτηρία.  
 
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 4ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι ο 
∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης υλοποιεί διάφορα αθλητικά προγράµµατα στη διάρκεια της 
χειµερινής – θερινής περιόδου (3/2014-2/2015).  

Για τα κάτωθι προγράµµατα απαιτείται η µίσθωση λεωφορείων. 

1. Το καλοκαίρι το πρόγραµµα «Παιδί και θάλασσα» 

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα πρόκειται να αναθέσει σε τουριστικό γραφείο τη µεταφορά των 
παιδιών ηλικίας από έξι (6) έως δεκατριών (13) ετών, σε παραλίες της Χαλκιδικής, µε τη µίσθωση 
λεωφορείων. 

Στόχος του προγράµµατος είναι τα παιδιά, να µάθουν να αγαπούν τη θάλασσα, να εξοικειωθούν 
µε το υγρό στοιχείο, να µυηθούν στην κολύµβηση, µε απώτερο σκοπό την άθληση. 

Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος θα έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν διάφορα στυλ 
κολύµβησης και να ψυχαγωγηθούν µε παιδαγωγικά παιχνίδια µέσα στο νερό. 
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Η χρονική διάρκεια διεξαγωγής του εν λόγω προγράµµατος είναι τριάντα (30) ηµερών από 
23/06/2014 έως 01/08/2014 και θα πραγµατοποιηθεί στην παραλία Τρίγλιας ή Φλογητών ή 
Βεργιάς ή Αγίου Παύλου και στο κολυµβητήριο της Νεάπολης. 

Βάσει του αριθµού των αιτήσεων για συµµετοχή στα προηγούµενα προγράµµατα προβλέπονται 
για τη µεταφορά των παιδιών από το ∆ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης στην Τρίγλια ή Φλογητά ή 
Βεργιά ή Αγίου Παύλου και επιστροφή, πέντε (5) τουριστικά λεωφορεία για την πρώτη περίοδο και 
3 για τη δεύτερη, καθώς και πέντε (5) τουριστικά λεωφορεία για την πρώτη περίοδο και 3 για τη 
δεύτερη για τη µεταφορά των παιδιών στο κολυµβητήριο της Νεάπολης. 

2.Αγώνες των αθλουµένων των τµηµάτων «Άθλησης για Όλους» 

Θα χρειαστούν εξήντα έξι (66) λεωφορεία για τη µεταφορά των παιδιών που συµµετέχουν στα 
τµήµατα, για τους αγώνες των αντίστοιχων πρωταθληµάτων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και 
πετοσφαίρισης στα οποία συµµετέχουν.  

Η άθληση των παιδιών µέσα από οργανωµένα τµήµατα µε την υποστήριξη ειδικευµένου επιστη-
µονικού δυναµικού, λειτουργεί στην κατεύθυνση της παραγωγικής αξιοποίησης του ελεύθερου 
χρόνου και στην αποτροπή τους από παραβατικές συµπεριφορές.  

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο : 

-Να εγκρίνει την µίσθωση των λεωφορείων για τα ανωτέρω αθλητικά προγράµµατα.  

-Την έγκριση δαπάνης ύψους 24.984,30 € µε Φ.Π.Α. 13% που βαρύνει τον Κ.Α. 15.6413.02. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ’ αριθ. 219/13 απόφαση Ο.Ε. το από 23/01/14 
πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµού 
 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
                                                                       Οµόφωνα 
Α). Εγκρίνει την µίσθωση των λεωφορείων για την υλοποίηση των παρακάτω αθλητικών 
προγραµµάτων στη διάρκεια της χειµερινής – θερινής περιόδου (3/2014-2/2015): 

 1. Πρόγραµµα «Παιδί και θάλασσα»: ∆ιάρκεια διεξαγωγής του τριάντα (30) ηµερών από 
23/06/2014 έως 01/08/2014 και θα πραγµατοποιηθεί στην παραλία Τρίγλιας ή Φλογητών ή Βεργιάς 
ή Αγίου Παύλου και στο κολυµβητήριο της Νεάπολης.  

2. Αγώνες των αθλουµένων των τµηµάτων «Άθλησης για Όλους»: Αφορά άθληση των παιδιών 
µέσα από οργανωµένα τµήµατα µε την υποστήριξη ειδικευµένου επιστηµονικού δυναµικού, 
λειτουργεί στην κατεύθυνση της παραγωγικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου και στην 
αποτροπή τους από παραβατικές συµπεριφορές 

Β). Εγκρίνει δαπάνης ύψους 24.984,30 € µε Φ.Π.Α. 13% που βαρύνει τον Κ.Α. 15.6413.02. 
 

Γ). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
                                                  
                               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 017/2014 
 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  29 - 1 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
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Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                   Ακτσελής Γεώργιος                              
 


