
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Από το πρακτικό της 02/05/2014 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ:  Koυκουλιώτης Ε. 
           Κουκουτέγου Κλ.  
Τηλ. 2313-313689  
       2313-313690 
Αριθ. Απόφασης  071/2014                                               
  
 
 
Θέµα: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για ανάθεση των υπηρεσιών 
«Φιλοξενίας παιδιών (7-14 ετών) & ΑΜΕΑ του δήµου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 
2014». ∆έσµευση -Ψήφιση πίστωσης. 
 
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 02ην του µήνα Μαΐου του έτους 2014 
ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 10,00 πµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική 
συνεδρίαση µετά από την 6003/28-04-2014 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 ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  παρόντες ήταν:  
 
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, πρόεδρος β) Γρούγιος Ηλίας, µέλος γ) Σιώπης Κων/νος, µέλος δ) Μεζίκης 
Βασίλειος, µέλος ε) Καραλιόπουλος Σωτήρης, µέλος  στ)Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος ζ) Σάββα 
Αικατερίνη, µέλος.  
 
Απόντες: α) Λεµονίδου ∆έσποινα, µέλος β) Κατσαρός Ιωάννης, µέλος. 
 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών:  
 
Έχοντας υπόψη:  
Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 

1.Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε’. αρµοδιότητες Οικονοµικής 
Επιτροπής.  

2. Του Π.∆.28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». 
3. Του άρθρου 75, 209, 273 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
4. 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. Του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

6. 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. 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.» 



 

 

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

9. Της εγκυκλίου 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. Του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα 
µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. 

11. Του µε αριθµ. Π1/1493/04-09-12 έγγραφου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων αναφορικά µε την κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που 
υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµόσιων 
Συµβάσεων. 

12. Του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 ( άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7) «Επείγοντα µέτρα 
εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

13.  Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις. 

 
 

Β) 1.Την µε αριθµό 127/28-04-14 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί διενέργειας πρόχειρου 
διαγωνισµού 

2. Τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµούς καταχώρησης 249,250/14 στο βιβλίο εγκρίσεων 
και εντολών πληρωµής. 

 
 

                  κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
 

Α) Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν, να συντάξει τους όρους διακήρυξης για 

την προκήρυξη του πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φιλοξενίας παιδιών 

(7-14 ετών) & ΑΜΕΑ του δήµου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2014», µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) ενδεικτικού προϋπολογισµού 

64.355,60€ συµπεριλαµβανο-µένου ΦΠΑ 6,5%, 13% και 23%. 

Αναλυτικότερα το πρόγραµµα θα αφορά την φιλοξενία 200 παιδιών ηλικίας από 7 έως 14 
ετών για χρονικό διάστηµα 11 διανυκτερεύσεων, µε συµµετοχή των γονέων 60,00€, 
συνολικής αξίας για το δήµο 30.188,13€ και φιλοξενία 50 παιδιών ΑΜΕΑ για χρονικό 
διάστηµα 15 διανυκτερεύσεων, συνολικής αξίας 34.167,47€ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για την µία ή και για τις περισσότερες 

κατηγορίες, για τη συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα/ανάθεση κάθε «κατηγορίας».  

 

Β) Να αναλάβει την δέσµευση, ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 64.355,60€  σε βάρος των : 

o Κ.Α. 15.6482.01 «Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών –φιλοξενία ΑΜΕΑ» µε ποσό 

34.167,47€ 

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

30.188,13€  



 

 

του προϋπολογισµού έτους 2014. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση 
του προέδρου  

 
 
                                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                  Οµόφωνα   

 

 

Α) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν, να συντάξει τους όρους διακήρυξης για την 

προκήρυξη του πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φιλοξενίας παιδιών (7-14 

ετών) & ΑΜΕΑ του δήµου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2014», µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) ενδεικτικού προϋπολογισµού 

64.355,60€ συµπεριλαµβανο-µένου ΦΠΑ 6,5%, 13% και 23%. 

Αναλυτικότερα το πρόγραµµα θα αφορά την φιλοξενία 200 παιδιών ηλικίας από 7 έως 14 
ετών για χρονικό διάστηµα 11 διανυκτερεύσεων, µε συµµετοχή των γονέων 60,00€, 
συνολικής αξίας για το δήµο 30.188,13€ και φιλοξενία 50 παιδιών ΑΜΕΑ για χρονικό 
διάστηµα 15 διανυκτερεύσεων, συνολικής αξίας 34.167,47€ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για την µία ή και για τις περισσότερες 

κατηγορίες, για τη συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα/ανάθεση κάθε «κατηγορίας».  

 

Β) Αναλαµβάνει την δέσµευση, ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 64.355,60€  σε βάρος των : 

o Κ.Α. 15.6482.01 «Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών –φιλοξενία ΑΜΕΑ» µε ποσό 

34.167,47€ 

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

30.188,13€  

του προϋπολογισµού έτους 2014. 

 
Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

                   
 
 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  071/2014 

 
 
 
 



 

 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                       Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                        Αµπελόκηποι  05/05/2014  
 
 
 
                                                               Ακριβές Απόσπασµα  
             Η Γραµµατέας                                             
                                                                          Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                    Παναγιωτίδης Γαβριήλ 

 
 

 
 


