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Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                             Απόσπασμα  

Τηλέφωνο       :  2313-313690                         Από το πρακτικό της  04-04-2022 

                                                                                                          συνεδρίασης του Δ.Σ. 

Αριθμός Απόφασης: 44/2022       

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση μίσθωσης λεωφορείων για  τη μεταφορά προσώπων αθλητικών και  

πολιτιστικών  τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης για το έτος 2022-2023.  

              

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η του μήνα Απριλίου έτους 2022, 

ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με την υπ ́ αρ. 18318/13-03-2020 και 163/29-05-2020 

εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α /́11-03-2020), μετά από τη με Α.Π. 7294/31-03-2022 

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  οι είκοσι  (20) και απόντες οι δεκατρείς (13). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος 1 Κατζικάς Γεώργιος 
2 Κουσενίδης Αλέξανδρος 2 Καρράς Ευστράτιος 
3 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 3 Κεσόγλου Παύλος 
4 Σεμερτζίδου Αγγελική 4 Γρούγιος Ηλίας 
5 Κουσίδης Γεώργιος 5 Κωνσταντίνου Κυριάκος 
6 Σιδηρόπουλος Σάββας 6 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 
7 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 7 Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία 

8 Γυμνόπουλος Κοσμάς 8 Σουσλόγλου Νικόλαος 
9 Αποστολίδου Μαρία 9 Κυριλλίδης Γεώργιος 
10 Φουκίδης Απόστολος 10 Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία 

11 Ζυγανιτίδης Απόστολος 11 Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή 

12 Μανωλόπουλος Βασίλης 12 Μύθυμη Ελένη 

13 Παπαδήμας Αναστάσιος 13 Νοτάκης Ιωάννης 
14 Αβραμίδης Μωυσής   

15 Καζαντζίδης Γεώργιος   

16 Τσομπανοπουλου Μελίσα   

17 Ράπτου Όλγα   

18 Γκαλέτσης Αθανάσιος   

19 Σμήλιος Ηλίας   

 20 Καρασαρλίδου Σοφία   

 

Στην συνεδρίαση  κλήθηκε επίσης, κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, και ήταν παρών και ο 

Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

Πρακτικά τήρησε η ορισθείσα ως υπεύθυνη για τον σκοπό αυτό, τακτική υπάλληλος του Δήμου, κα. 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 

 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 
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Επίσης κλήθηκαν, κατά την παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης κα. Παληκαρίδου 

Αναστασία, οι οποίοι απουσίαζαν. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:  
Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης υλοποιεί διάφορα αθλητικά και πολιτιστικά προγράμματα στη 

διάρκεια της χειμερινής – θερινής περιόδου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 15/2022 ΑΔΣ.Η χρονική διάρκεια  

της σύμβασης ορίζεται για ένα έτος από την επόμενη ημέρα της υπογραφής της και με την λήξη της 
υπάρχουσας ήτοι 22.06.2022 

 

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 (συνολικός 
αριθμός 48). 

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. 

Η χρονική διάρκεια διεξαγωγής του εν λόγω προγράμματος είναι είκοσι (20) ημερών από 04/07/2022  έως  
29/07/2022 και θα πραγματοποιηθεί στην παραλία Ποταμού Επανομής ή Αγίου Παύλου και στο 

κολυμβητήριο της Νεάπολης. 

Βάσει του αριθμού των αιτήσεων για συμμετοχή στα προηγούμενα προγράμματα προβλέπονται για τη μετα-

φορά των παιδιών από το Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης στην παραλία Ποταμού Επανομής ή Αγίου 

Παύλου και επιστροφή, τέσσερα (4) τουριστικά λεωφορεία για την πρώτη περίοδο και  2 για τη δεύτερη 

περίοδο.  

 

2.Μεταφορά σε διάφορες δράσεις των αθλητικών και πολιτιστικών τμημάτων 

Θα χρειαστούν εβδομήντα ένα  (71) λεωφορεία για τη μεταφορά των παιδιών και ενηλίκων που 

συμμετέχουν σε διάφορες αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες (ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση 

πετοσφαίριση, παραδοσιακοί χοροί, χορωδία, φεστιβάλ γυμναστικής, πολιτιστικά φεστιβάλ κλπ.)   

 

Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων αθλητισμού και πολιτισμού, η διοργάνωση αθλητικών και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και η συμμετοχή σε αυτές με την υποστήριξη ειδικευμένου επιστημονικού 

δυναμικού, λειτουργεί στην κατεύθυνση της παραγωγικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου και στην 
αποτροπή τους από παραβατικές συμπεριφορές. 

 

                                         Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο : 
 

 Να εγκρίνει την  μίσθωση των λεωφορείων για τις ανωτέρω δράσεις.    
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο 

απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,  
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                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την  μίσθωση των λεωφορείων για τη μεταφορά προσώπων αθλητικών και  πολιτιστικών 
τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης για το έτος 2022-2023 ως εξής: 

 

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 (συνολικός 
αριθμός 48). 

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. 

Η χρονική διάρκεια διεξαγωγής του εν λόγω προγράμματος είναι είκοσι (20) ημερών από 04/07/2022  έως  
29/07/2022 και θα πραγματοποιηθεί στην παραλία Ποταμού Επανομής ή Αγίου Παύλου και στο 

κολυμβητήριο της Νεάπολης. 

Βάσει του αριθμού των αιτήσεων για συμμετοχή στα προηγούμενα προγράμματα προβλέπονται για τη μετα-

φορά των παιδιών από το Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης στην παραλία Ποταμού Επανομής ή Αγίου 

Παύλου και επιστροφή, τέσσερα (4) τουριστικά λεωφορεία για την πρώτη περίοδο και  2 για τη δεύτερη 

περίοδο.  

 

2.Μεταφορά σε διάφορες δράσεις των αθλητικών και πολιτιστικών τμημάτων 

Θα χρειαστούν εβδομήντα ένα  (71) λεωφορεία για τη μεταφορά των παιδιών και ενηλίκων που 

συμμετέχουν σε διάφορες αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες (ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση 

πετοσφαίριση, παραδοσιακοί χοροί, χορωδία, φεστιβάλ γυμναστικής, πολιτιστικά φεστιβάλ κλπ.)   

 

Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων αθλητισμού και πολιτισμού, η διοργάνωση αθλητικών και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και η συμμετοχή σε αυτές με την υποστήριξη ειδικευμένου επιστημονικού 

δυναμικού, λειτουργεί στην κατεύθυνση της παραγωγικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου και στην 
αποτροπή τους από παραβατικές συμπεριφορές. 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 44/2022. 

 

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

  Ο Πρόεδρος    

Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 

Αμπελόκηποι  05 - 04 – 2022 

 

Η υπεύθυνη τήρησης πρακτικών                                                                  Ο Πρόεδρος 
 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                        Κουσενίδης Αλέξανδρος 
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