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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  10-12-2018 

          συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 343/2018       
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση φυσικού αντικειµένου σύµβασης. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 10η του µήνα ∆εκεµβρίου έτους 
2018, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων 
- Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 23704/06-12-2018 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 Αποστολίδου Μαρία 2 Εµεινίδης Αναστάσιος 
3 Καρράς Ευστράτιος 3 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
4 Μεζίκης Βασίλειος 4 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
5 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 5 Αβραµίδης Μωυσής 
6 Κεσόγλου Παύλος 6 Σουσλόγλου Νικόλαος 
7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
8 Κουσενίδης Αλέξανδρος 8  
9 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 9  
10 Γυµνόπουλος Κοσµάς 10  
11 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 11  
12 Σιδηρόπουλος Σάββας 12  
13 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 13  
14 Γρούγιος Ηλίας 14  
15 Μανωλόπουλος Βασίλης 15  
16 Κατζικάς Γεώργιος 16  
17 Κυριλλίδης Γεώργιος 17  
18 Αθανασιάδης Ιωάννης 18  
19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  
20 Καζαντζίδης Γεώργιος 20  
21 Λαδάς Παράσχος 21  
22 Γκαλέτσης Αθανάσιος 22  
23 Μαυρίδου Αναστασία 23  
24 Νοτάκης Ιωάννης 24  
25 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 25  
26 Σµήλιος Ηλίας 26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και  
Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη και η κα. Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα σύµφωνα µε το άρθρο 67 του 
Ν.3852/2010. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και 
ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 95,παράγραφος 5 του 
Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης». . 
 
Πριν την συζήτηση του 22ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Σµήλιος Ηλίας. 

 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος σε 
θέµατα Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής κ. Παναγιωτίδης Γαβριήλ έθεσε υπόψη των µελών ότι: 
       
Έχοντας υπόψη: 

1. Όσα προβλέπονται στο άρθρο 132 του 4412/2016 όπου αναφέρεται ότι «Οι συµβάσεις και οι συµφωνίες-
πλαίσιο µπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης…» και συγκεκριµένα 
εφόσον «οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηµατικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και 
ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύµβασης στις οποίες µπορεί να περιλαµβάνονται 
και ρήτρες αναθεώρησης τιµών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείµενο και τη φύση των 
ενδεχόµενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους µπορούν να 
ενεργοποιηθούν. ∆εν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να µεταβάλουν τη 
συνολική φύση της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο» 

2. Τη σύµβαση µε αριθµό 3315/13-2-2018 που σύναψε ο ∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης µε την κτηνίατρο 
Ίριδα-Αγάπη ∆ανιήλ, διάρκειας έως 31-1-2019, η οποία αφορά την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών για 
το πρόγραµµα διαχείρισης αδέσποτων ζώων 

3. Το γεγονός ότι στην τεχνική έκθεση που αποτελεί µέρος της παραπάνω σύµβασης, προβλέπεται ότι 
«Εξαιτίας  της φύσης των υπηρεσιών, ο αναφερόµενος αριθµός των επεµβάσεων δεν µπορεί να 
προκαθορισθεί ακριβώς σε κάθε περίπτωση και οι επεµβάσεις προϋπολογίζονται ενδεικτικά. Οι 
επεµβάσεις που θα πραγµατοποιηθούν από τον ανάδοχο, θα εκτελεστούν βάσει των αναγκών που θα 
προκύψουν σε κάθε επιµέρους περίπτωση και όχι απαραιτήτως βάσει των προϋπολογισθέντων, 
εξαντλώντας το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό της δαπάνης» 

4. Το γεγονός ότι καταγράφονται αρκετά αιτήµατα και παράπονα πολιτών για στειρώσεις θηλυκών γατών σε 
διάφορες περιοχές 

5. Το γεγονός ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί µεγάλος αριθµός ενδεικτικών επεµβάσεων στείρωσης σε 
θηλυκούς σκύλους (18) ενώ αντίστοιχα ο αριθµός υπολειπόµενων επεµβάσεων για στείρωση γατών είναι 
πολύ µικρός (5) και η µετατροπή από το ένα είδος στο άλλο δεν επιφέρει καµία οικονοµική επιβάρυνση 
στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ή στη συνολική φύση της σύµβασης  

 
                        Προτείνουµε όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Προβεί σε έγκριση της τροποποίησης φυσικού αντικειµένου της σύµβασης ως εξής: 
 
Μετατροπή δέκα (10) επεµβάσεων στείρωσης θηλυκών σκύλων σε είκοσι (20) επεµβάσεις στείρωσης 
θηλυκών γατών. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µετά  από την παραπάνω  διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου, 
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                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)Εγκρίνει την τροποποίηση φυσικού αντικειµένου της σύµβασης ως εξής: 
 
Μετατροπή δέκα (10) επεµβάσεων στείρωσης θηλυκών σκύλων σε είκοσι (20) επεµβάσεις στείρωσης 
θηλυκών γατών. 

 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 343/2018. 

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

 
Ο Πρόεδρος                                                 Τα Μέλη 
  
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αµπελόκηποι  11 - 12 - 2018 

 
      Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                                        Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 


