
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Απόσπασµα 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ               Από το πρακτικό της  25 - 5 - 2011 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          συνεδρίασης της Ο.Ε.  
 Πληρ. Κουκουλιώτης Ε.  
Τηλ. 2310 - 729  609.  
 
Αριθ. Απόφασης: 053/2011                                               
 
Θέµα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για τον 
ανοικτό διαγωνισµό ανάθεσης  της «Φιλοξενίας παιδιών & ΑΜΕΑ του δήµου σε 
κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2011». Ψήφιση πίστωσης.  

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 25η του µήνα Μαϊου 
του 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική 
Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την αριθ. πρωτ. 6392/20 -5-2011 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  
 
∆ιαπιστώθηκε δε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 
µελών,  παρόντες ήταν:  
α) Αβραµίδης Κυριάκος, Πρόεδρος β) Γρούγιος Ηλίας, µέλος γ) Μπουντούρη 
Παρασκευή, µέλος δ) Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος  στ) 
Πατσιάς Γεώργιος, µέλος ζ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος η) Αγοραστός Κων/νος, µέλος  
 
Απόντες: Κατσαρός Ιωάννης.  
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη  των 
µελών  
A) 1. Τις διατάξεις του Π.∆.28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». 
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης» και κυρίως α) το άρθρου 
1, παραγρ. 19. εδαφ 5 αναφορικά µε την συνένωση των δήµων και β) το άρθρο 
72 παρ. 1 εδαφ. ε’. αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής.  

3. Τις διατάξεις των άρθρων  209, 273 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων». 

4. Τις διατάξεις 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. 

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. 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών 
(ΦΕΚ 1291Β’/11-08-10) αναφορικά µε τα χρηµατικά όρια για την σύναψη 
δηµόσιων συµβάσεων  

7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παραγρ.5 του Ν.3548/07 «Καταχώρηση 
δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και 
άλλες διατάξεις. 

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.» 

9. Την εγκύκλιο µε αριθµ.27754/11/28-06-10 του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και  Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε την οποία έγινε αποδεκτή η 
αριθµ. 204/10 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 

10. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών ΠΟΛ.1003/03-01-2001 "Κοινοποίηση 
διατάξεων των άρθρων 4 &19 του Ν.3899/(ΦΕΚ 212Α/17-12-10), παραγρ.2 γ) 
∆ιαµονή µε all inclusive 

B)  Την µε αριθµ. 169/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε 
η διενέργεια του ανοικτού διαγωνισµού για την Φιλοξενία παιδιών & ΑΜΕΑ του δήµου 
σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο 2011, ενδεικτικού προϋπολογισµού 
97.636,50€. 

καλείται η Οικονοµική Επιτροπή 
 

A) Να εγκρίνει την τεχνική έκθεση, ενδεικτικό προϋπολογισµό  
B) Nα συντάξει τους όρους διακήρυξης 

 Γ) Να ψηφίσει πιστώσεις συνολικού ποσού 97.636,50€ σε βάρος των : 
o Κ.Α. 15.6482.01 «Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών –φιλοξενία ΑΜΕΑ» 

µε ποσό 39.816,00€ 
o Κ.Α.15.6482.02 «Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών –φιλοξενία παιδιών» 

µε ποσό 57.820,50€  
του προϋπολογισµού έτους 2011. 

 
H Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη, την 
εισήγηση του προέδρου 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  

                                                                      
Α)Εγκρίνει την τεχνική έκθεση, ενδεικτικού προϋπολογισµού 97.636,50€ για την 
εφαρµογή του προγράµµατος µε την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισµού για την 
Φιλοξενία παιδιών & ΑΜΕΑ του δήµου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο 
2011.  
Β) Συντάξει τους όρους διακήρυξης δηµοπρασίας του ανωτέρω προγράµµατος.  
Γ) Ψηφίζει πιστώσεις συνολικού ποσού 97.636,50€ σε βάρος των : 
- Κ.Α. 15.6482.01 «Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών –φιλοξενία ΑΜΕΑ» 
µε ποσό 39.816,00€ 
- Κ.Α.15.6482.02 «Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών –φιλοξενία παιδιών» 
µε ποσό 57.820,50€ του προϋπολογισµού έτους 2011. 

      ∆) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.  
 

  
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   053/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                           
Αβραµίδης Κυριάκος                                                  
 
Ακριβές Απόσπασµα,               Αµπελόκηποι  25 – 5 - 2011 
                                                   



         Ο Ειδικός Γραµµατέας                  Ο Αντιδήµαρχος   
 
          Ε. Κουκουλιώτης                          Καζαντζίδης Γεώργιος  


