
                           
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
               ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
             ΔΗΜΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
                      ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  συνεδρίασης αρίθμ. 27/2014  της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Αλμωπίας 
 

Αριθ.Απόφ: 209/2014 Θέμα: Εισήγηση για παράταση χρονοδιαγράμματος της σύμβασης: 
«Δράσεις δημοσιότητας, καλλιτεχνικής ανάδειξης και δημιουργίας 
θεματικών διαδρομών στο Δήμο Αλμωπίας, στο πλαίσιο της πράξης 
“Living history-living nature” 

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 30 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη  
και ώρα 14.00΄ συνεδρίασε η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση 
του Δημάρχου με αριθ.πρωτ. 29716/24-10-2014, που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών 
προσήλθαν πέντε (5), δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος 1. Παρούτογλου Νικόλαος 
2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος 2. Μπογδάνης Μιχαήλ 
3. Κετικίδης Ιωάννης 3.  
4. Μπάτσης Χρήστος 4.  
5. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος 5.  
6.  6.  
7.   7.  

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν η υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, Τουλουμτζή Παναγιώτα για την 
τήρηση των Πρακτικών και η Ειδική Συνεργάτιδα Δημάρχου, δικηγόρος Έδεσσας κα Χατζηπαντελιάδου 
Ειρήνη. 
Ο Πρόεδρος  της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθ.πρωτ: 29728/24-
10-2014 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμωπίας με θέμα: Εισήγηση για παράταση 
χρονοδιαγράμματος της σύμβασης: «Δράσεις δημοσιότητας, καλλιτεχνικής ανάδειξης και 
δημιουργίας θεματικών διαδρομών στο Δήμο Αλμωπίας, στο πλαίσιο της πράξης “Living 
history-living nature”, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
 
‘‘ ΘΕΜΑ: Εισήγηση για παράταση χρονοδιαγράμματος της σύμβασης :«Δράσεις δημοσιότητας, 
καλλιτεχνικής ανάδειξης και δημιουργίας θεματικών διαδρομών στο Δήμο Αλμωπίας, στο 
πλαίσιο της πράξης “Living history- living nature”» 
Σχετικά:  

1. Η υπ’ αριθ. 186/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
2.  Η υπ’ αριθ. Πρωτ.  29566- 23/10/14 αίτηση για παράταση της Choose Ανώνυμος 

Εταιρείας Ολικής Επικοινωνίας  
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 Οι κάτωθι υπογεγραμμένες κ.κ. Χριστοπούλου Μαρία και Παπασπύρου Μαρία,  
υπάλληλοι του Δήμου Αλμωπίας που ορίστηκαν ως Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
έργου της υπηρεσίας «Δράσεις δημοσιότητας, καλλιτεχνικής ανάδειξης και δημιουργίας 
θεματικών διαδρομών στο Δήμο Αλμωπίας, στο πλαίσιο της πράξης “Living history- living 
nature”» με την υπ’ αριθ. 56/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

1. Την υπ’ αριθ. 186/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η παράταση 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των δράσεων του έργου  “Living history- living nature”, 
έως τις 25/04/2015. 

2. την υπ’ αριθ. πρωτ. 29566 – 23/10/2014 αίτηση της Choose Ανώνυμος Εταιρείας Ολικής 
Επικοινωνίας για παράταση χρονοδιαγράμματος των δράσεων 5.1: «Σχεδιασμός 
μονοπατιών» και 5.3: «Σήμανση μονοπατιών» της σύμβασης έως τις 25 Δεκεμβρίου 2014 

3. το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 4908-21/02/2014 σύμβασης (ΑΔΑ: ΒΙΕΩΩΨΩ-ΜΑ6):  «…η 
σύμβαση μπορεί να παραταθεί αν το ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς επιπλέον παραδοτέα 
και χωρίς αύξηση προϋπολογισμού.», και  

4. το άρθρο 2: αντικείμενο της σύμβασης - παραδοτέα στοιχεία  
- Δράση 5.1: Σχεδιασμός μονοπατιών τα οποία παραδοτέα προβλεπόταν να παραδοθούν 

έως τις 31 Οκτωβρίου  2014,  
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  
 

Προς την  Οικονομική Επιτροπή, την παράταση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης της 
ανωτέρω υπηρεσίας  αναλυτικά για τις δράσεις:  

- Δράση 2.1 Υλικό πληροφόρησης: παράταση έως τις 25/04/2015 
- Δράση 2.2 Ανάπτυξη Portal: παράταση έως τις 25/04/2015 
- Δράση 2.4 Διοργάνωση ημερίδας λήξης και συμμετοχή στην ημερίδα του Novaci : 

παράταση έως τις 25/04/2015 
- Δράση 5.1 Σχεδιασμός μονοπατιών: παράταση έως τις 25/12/2014 
- Δράση 5.3 Σήμανση μονοπατιών: παράταση έως  τις 25/02/2015 
- Δράση 5.5 Δημιουργία τουριστικών οδηγών: παράταση έως τις 25/03/2015  

 
  

Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 

  

  Χριστοπούλου Μαρία                 Παπασπύρου Μαρία                   ’’ 
 

 

Η Οικονομική επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της: 
1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010. 
2. Την εισήγηση του Προέδρου. 
3. Την υπ.αριθ. πρωτ: 29728/24-10-2014 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. 
4. Την υπ’ αριθ. 186/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η 

παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των δράσεων του έργου  “Living history- 
living nature”, έως τις 25/04/2015. 

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 29566 – 23/10/2014 αίτηση της Choose Ανώνυμος Εταιρείας 
Ολικής Επικοινωνίας για παράταση χρονοδιαγράμματος των δράσεων 5.1: «Σχεδιασμός 
μονοπατιών» και 5.3: «Σήμανση μονοπατιών» της σύμβασης έως τις 25 Δεκεμβρίου 
2014. 
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6. Το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 4908-21/02/2014 σύμβασης (ΑΔΑ: ΒΙΕΩΩΨΩ-ΜΑ6):  «…η 
σύμβαση μπορεί να παραταθεί αν το ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς επιπλέον 
παραδοτέα και χωρίς αύξηση προϋπολογισμού.», και  

7. το άρθρο 2: αντικείμενο της σύμβασης - παραδοτέα στοιχεία  
 Δράση 5.1: Σχεδιασμός μονοπατιών τα οποία παραδοτέα προβλεπόταν να παραδοθούν 
έως τις 31 Οκτωβρίου  2014 

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης  

 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 

1. Την αποδοχή της παράτασης χρονοδιαγράμματος της σύμβασης: «Δράσεις δημοσιότητας, 
καλλιτεχνικής ανάδειξης και δημιουργίας θεματικών διαδρομών στο Δήμο Αλμωπίας, στο 
πλαίσιο της πράξης “Living history-living nature”αναλυτικά για τις παρακάτω δράσεις, ως 
εξής:  

- Δράση 2.1 Υλικό πληροφόρησης: παράταση έως τις 25/04/2015 
- Δράση 2.2 Ανάπτυξη Portal: παράταση έως τις 25/04/2015 
- Δράση 2.4 Διοργάνωση ημερίδας λήξης και συμμετοχή στην ημερίδα του Novaci : 

παράταση έως τις 25/04/2015 
- Δράση 5.1 Σχεδιασμός μονοπατιών: παράταση έως τις 25/12/2014 
- Δράση 5.3 Σήμανση μονοπατιών: παράταση έως  τις 25/02/2015 
- Δράση 5.5 Δημιουργία τουριστικών οδηγών: παράταση έως τις 25/03/2015  

λαμβάνοντας υπόψη το υπ.αριθ.πρωτ: 29728/24-10-2014 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών 
Υπηρεσιών και τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 209/2014 
………………………………………………………………………… 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
Τα Μέλη 

                    Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς 

                                                        ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Αριδαία  30 Οκτωβρίου 2014 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. 

 
 
                                                    ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
                                                              ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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