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

 

Πληροφ. :  κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος                        Απόσπασµα 
   κα Θεοδωρίδου Αθηνά                     από το πρακτικό της  10 - 12 - 2012 
Τηλ. :   2313 313689-690             συνεδρίασης του ∆.Σ. 
                       

Αριθµός  Απόφασης : 382/2012 

 ΘΕΜΑ: Αποδοχή της απόφασης ένταξης της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης µε τίτλο: 
«Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ράσεων Προαγωγής και Αγωγής της Υγείας του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης για την Καταπολέµηση της Παχυσαρκίας και των 
∆ιαταραχών Πρόσληψης Τροφής στους Εφήβους», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007 – 2013», Κατηγορία 
Παρεµβάσεων «Προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του Πληθυσµού» (κωδικός 
πρόσκλησης 16) και έγκριση σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου για την υλοποίηση 
της πράξης.  

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 10η του µήνα 
∆εκεµβρίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20η συνήλθε το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 
17886/6-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους 
Συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η 
νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσίδης Γεώργιος, 
Μπουντούρη Παρασκευή, Καρράς Ευστράτιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλπαντίδου 
Αφροδίτη, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Ακτσελής Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, 
Λεµονίδου ∆έσποινα, Χοϊδης Χαράλαµπος, Λαδάς Παράσχος, Σαπρανίδου Σωτηρία 
Τσιριγώτης Αρσένιος,  Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Καζαντζίδης Γεώργιος, Βαλάνος Νικόλαος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς 
Γεώργιος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Παπαδήµας Αναστάσιος.  
 
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 οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, 
αλλά δεν  παρέστησαν.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο έκτ.  θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί πρίν 
την ηµερήσια διάταξη, και ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κος Παπαγεωργίου Αθ.  έθεσε 
υπ’ όψιν των µελών ότι  

Λαµβάνοντας υπόψη: 

1. την υποβολή της υπ΄ αριθ. 18139/28-12-11 αίτησης χρηµατοδότησης του δήµου 
στο πλαίσιο της υπ΄αριθµ.16 πρόσκλησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, για την υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης µε τίτλο 



«Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ράσεων Προαγωγής και Αγωγής της Υγείας του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης για την Καταπολέµηση της Παχυσαρκίας και των 
∆ιαταραχών Πρόσληψης Τροφής στους Εφήβους» 

2. τη θετική αξιολόγηση της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013», και την απόφαση ένταξης της πράξης µε αρ. 
πρωτ. 1094/30-03-2012».  

Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα: 

1. Η αποδοχή της απόφασης ένταξης της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης µε τίτλο: 
«Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ράσεων Προαγωγής και Αγωγής της Υγείας του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης για την Καταπολέµηση της Παχυσαρκίας και των 
∆ιαταραχών Πρόσληψης Τροφής στους Εφήβους» µε κωδικό MIS 374720, 
προϋπολογισµού 182.936,59€ που θα χρηµατοδοτηθεί από τη ΣΑΕ 
2012ΣΕ09180052 του Π∆Ε. 

2. Η έγκριση σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου που έχουν εγκριθεί από την 
Ειδική υπηρεσία τοµέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης για την υλοποίηση της 
πράξης, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί: 

Π1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Τίτλος υπό ένταξη πράξης: «Ολοκληρωµένο σύστηµα δράσεων προαγωγής και αγωγής 

υγείας του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης για την καταπολέµηση της 

παχυσαρκίας και των διαταραχών πρόσληψης τροφής» 

Τίτλος υποέργου: «Παροχή επιστηµονικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την 

υλοποίηση της πράξης» 



[3] 
 

Α/Α 
Συνοπτική περιγραφή 

αντικειµένου σύµβασης 
Ειδικότητα 

Πλήθος 

συµβάσεων 

(αριθµητικά) 

∆ιάρκεια 

ατοµικής 

σύµβασης 

(σε µήνες) 

Συνολική 

διάρκεια 

συµβάσεων 

(σε µήνες) 

∆απάνη ατοµικής 

σύµβασης 

(σε ευρώ) 

 (1) (2) (3) (4) (5) =(3) * (4)  (6) 

1. 

Επιστηµονικός 

συντονισµός και 

εποπτεία της πράξης- 

υπεύθυνος πράξης 

Παιδίατρος 1 15 15 29.520,00 29.520,00

2. 

Επιστηµονικός 

συντονισµός και 

εποπτεία της πράξης- 

υπεύθυνος πράξης 

 

Παιδοψυχίατρος 1 15 15 29.520,00 29.520,00

3. 
Μέτρηση δεδοµένων 

υγείας των εφήβων  
Παιδίατρος 2 6 12 5.832,00 11.664,00

4. 
Μέτρηση δεδοµένων 

υγείας των εφήβων  
Νοσηλευτής 2 6 12 5.070,06 µε ΦΠΑ 10.140,12 µε ΦΠΑ

5. 

Συµβολή στα σχέδια 

δράσης για την 

αντιµετώπιση της 

παχυσαρκίας, του 

µεταβολικού 

συνδρόµου, την 

πρόληψη και 

αντιµετώπιση των ∆ΛΤ 

∆ιατροφολόγος 1 10 10 7.380,00, µε ΦΠΑ 7.380,00, µε ΦΠΑ

6. 
Στατιστική ανάλυση 

δεδοµένων 
Στατιστικολόγος 1 3 3 3.875,88, µε ΦΠΑ 3.875,88, µε ΦΠΑ

 Σύνολα:   8  67  92.100,00

3. Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες µε στόχο τη 
διευκόλυνση της λειτουργίας – υλοποίησης της εγκεκριµένης πράξης σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις διαχείρισης των έργων ΕΣΠΑ. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την αναλυτική παρουσίαση του θέµατος από τον 
Γ. Γραµµατέα του ∆ήµου 
 
                                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                               Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 21 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσίδης Γεώργιος, Μπουντούρη 
Παρασκευή, Καρράς Ευστράτιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Σουσλόγλου 
Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Λαδάς Παράσχος), αποχή 5 (Σαπρανίδου Σωτηρία Τσιριγώτης Αρσένιος,  Παυλίδου 
Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας, επειδή κατά την σταθερή θέση τους τα θέµατα 
υγείας του πληθυσµού πρέπει να αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα του Κράτους και όχι να 
αντιµετωπίζονται µέσω προγραµµάτων εταιρειών). 
 

Α). Εγκρίνει: 
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1. Την αποδοχή της απόφασης ένταξης της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης µε τίτλο: 
«Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ράσεων Προαγωγής και Αγωγής της Υγείας του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης για την Καταπολέµηση της Παχυσαρκίας και των ∆ιαταραχών 
Πρόσληψης Τροφής στους Εφήβους» µε κωδικό MIS 374720, προϋπολογισµού 182.936,59€ 
που θα χρηµατοδοτηθεί από τη ΣΑΕ 2012ΣΕ09180052 του Π∆Ε. 

2.Την έγκριση σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου που έχουν εγκριθεί από την Ειδική 
υπηρεσία τοµέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης για την υλοποίηση της πράξης, σύµφωνα 
µε τον πίνακα που ακολουθεί: 

Π1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Τίτλος υπό ένταξη πράξης: «Ολοκληρωµένο σύστηµα δράσεων προαγωγής και αγωγής υγείας 

του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης για την καταπολέµηση της παχυσαρκίας και των 

διαταραχών πρόσληψης τροφής» 

Τίτλος υποέργου: «Παροχή επιστηµονικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση 

της πράξης» 

Α/Α 
Συνοπτική περιγραφή 

αντικειµένου σύµβασης 
Ειδικότητα 

Πλήθος 

συµβάσεων 

(αριθµητικά) 

∆ιάρκεια 

ατοµικής 

σύµβασης 

(σε µήνες) 

Συνολική 

διάρκεια 

συµβάσεων 

(σε µήνες) 

∆απάνη 

ατοµικής 

σύµβασης 

(σε ευρώ) 

Συνολική δαπάνη  συµβάσεων

(σε ευρώ)

 (1) (2) (3) (4) 
(5) =(3) * 

(4)  
(6) (7) = (3) *(6) 

1. 

Επιστηµονικός 

συντονισµός και 

εποπτεία της πράξης- 

υπεύθυνος πράξης 

Παιδίατρος 1 15 15 29.520,00 29.520,00 

2. 

Επιστηµονικός 

συντονισµός και 

εποπτεία της πράξης- 

υπεύθυνος πράξης 

 

Παιδοψυχίατρος 1 15 15 29.520,00 29.520,00 

3. 
Μέτρηση δεδοµένων 

υγείας των εφήβων  
Παιδίατρος 2 6 12 5.832,00 11.664,00 

4. 
Μέτρηση δεδοµένων 

υγείας των εφήβων  
Νοσηλευτής 2 6 12 

5.070,06 

µε ΦΠΑ 
10.140,12 µε ΦΠΑ 

5. 

Συµβολή στα σχέδια 

δράσης για την 

αντιµετώπιση της 

παχυσαρκίας, του 

µεταβολικού 

συνδρόµου, την 

πρόληψη και 

αντιµετώπιση των ∆ΛΤ 

∆ιατροφολόγος 1 10 10 
7.380,00, 

µε ΦΠΑ 
7.380,00, µε ΦΠΑ 

6. 
Στατιστική ανάλυση 

δεδοµένων 
Στατιστικολόγος 1 3 3 

3.875,88, 

µε ΦΠΑ 
3.875,88, µε ΦΠΑ 

 Σύνολα:   8  67  92.100,00 

3. Την εξουσιοδότηση στο ∆ήµαρχο να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες µε στόχο 
τη διευκόλυνση της λειτουργίας – υλοποίησης της εγκεκριµένης πράξης σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις διαχείρισης των έργων ΕΣΠΑ. 
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Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.                        

 
                             Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 382/2012 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 

     Ο πρόεδρος                                                      Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                             Ακριβές  Απόσπασµα                                                 
                                                                   
                                                                     Αµπελόκηποι 11 - 12 -2012  
                                          
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                      Ο Πρόεδρος   
 
     
 Ε. Κουκουλιώτης                                             Ακτσελής Γεώργιος  


