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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης αριθμ. 43/201  6      της Οικονομικής   
Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

Αριθμ.  Απόφ : 279/2016 ΘΕΜΑ: Παράταση  της  με  αριθμ.  10513/28-04-2016  
σύμβασης  «Υλοποίηση  της  πράξης  Bee-conomy  ΥΠ.3-  
Δράσεις υποστήριξης και ανάπτυξης  της οικονομίας των  
προϊόντων  μέλισσας».

         Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 16 Δεκεμβρίου του έτους 2016,  
ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 11:30΄ π.μ.  συνεδρίασε έκτακτα η Οικονομική  Επιτροπή του 
Δήμου σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ΄ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), 
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό 33218/15-12-2016 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 τέσσερις  (4), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μπίνος Δημήτριος - Πρόεδρος 1. Παρούτογλου  Νικόλαος 

(Αντιπρόεδρος)
2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος 2. Μπογδάνης Μιχαήλ
3. Μπάτσης Χρήστος 3. Κετικίδης Ιωάννης

4. Δόντσος Χρήστος (που  δεν  παρουσιάσθηκαν  αν  και 
κλήθηκαν  νόμιμα)

        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος  του Δήμου Αλμωπίας, Πασόης Ν. Ιωάννης, 
για την τήρηση των πρακτικών.
           Ο  κ. Δόντσος Χρήστος εκλεγμένος στην Οικονομική Επιτροπή ως 1ο αναπληρωματικό 
μέλος (αριθμ.152/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με ΑΔΑ  771ΠΩΨΩ-ΖΡ9)   ήταν 
παρών  στη συνεδρίαση, στη  θέση του παραιτηθέντα τακτικού μέλους κ. Ζαχαριάδη Κων/νου. 
Ο  κ.  Δόντσος  Χρήστος  κλήθηκε   να  παραβρεθεί  στη  παρούσα  συνεδρίαση  ως  1ο 
αναπληρωματικό μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και 
του  άρθρου  9  παρ.  11  του  Κανονισμού  Λειτουργίας  της  Οικονομικής  Επιτροπής  (αριθμ. 
71/2011 απόφαση Δημ. Σ/λίου). 
      Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και 
εισηγούμενος το  μοναδικό   θέμα της έκτακτης – κατεπείγουσας  συνεδρίασης,  ανέφερε ότι 
η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος λόγω στο ότι:
Η λήξη της σύμβασης του θέματος είναι στις 16 Δεκεμβρίου.
Η λήξη της πράξης είναι η 26η Δεκεμβρίου, μετά από έγκριση σχετικού αιτήματος του Δήμου Αλ-
μωπίας και την έγκριση της παράτασης από το Δ.Σ. στις 23/11.
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Είναι απαραίτητη η παράταση της σύμβασης εντός του νέου χρονοδιαγράμματος, για την ολο-
κλήρωση δράσεων που βρίσκονται υπό εξέλιξη και δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την προβλεπό-
μενη ημερομηνία. 
Το θέμα έχει έκτακτο χαρακτήρα λόγω του στενού χρονοδιαγράμματος της πράξης.
  Λαμβάνοντας  υπόψη  την  υπ΄  αριθμ.  πρωτ.  33247/15-12-2016  εισήγηση   της   Δ/νσης  
Οικονομικών Υπηρεσίων,  στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
“.........ΘΕΜΑ: Αίτημα για παράταση της υπ'αριθμ. 10.513/28.04.2016 σύμβασης. 
ΣΧΕΤ.: Η 200/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της παράτασης της 
πράξης μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου. 
Τεκμηρίωση του έκτακτου χαρακτήρα του θέματος:
Η λήξη της σύμβασης του θέματος είναι στις 16 Δεκεμβρίου.
Η λήξη της πράξης είναι η 26η Δεκεμβρίου, μετά από έγκριση σχετικού αιτήματος του Δήμου Αλ-
μωπίας και την έγκριση της παράτασης από το Δ.Σ. στις 23/11.
Είναι απαραίτητη η παράταση της σύμβασης εντός του νέου χρονοδιαγράμματος, για την ολο-
κλήρωση δράσεων που βρίσκονται υπό εξέλιξη και δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την προβλεπό-
μενη ημερομηνία. 
Το θέμα έχει έκτακτο χαρακτήρα λόγω του στενού χρονοδιαγράμματος της πράξης.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της με σύμβασης του θέματος που υπεγράφη στα πλαίσια της δράσης 
“Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy -ΥΠ.3-Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy - ΥΠ.3-Δρά-
σεις υποστήριξης και ανάπτυξης της οικονομίας των προϊόντων μέλισσας” μεταξύ του Δήμου 
Αλμωπίας και της Ένωσης των Νομικών Προσώπων της Ημεδαπής” - Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης” και “Choose-Ανώνυμος 
Εταιρία Ολικής Επικοινωνίας”, η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της και διαρκεί 
μέχρι την 26η Ιουλίου. 
Η σύμβαση παρατάθηκε μέχρι τις  26 Αυγούστου  με την υπ’αριθμ. 110/2016 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
Η σύμβαση παρατάθηκε εν νέου μέχρι τις  26 Νοεμβρίου με την υπ’αριθμ.  170/2016 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
Η σύμβαση παρατάθηκε εκ νέου μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου με την υπ’αριθμ. 251/2016 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
Με το 28970/01.11.2016 έγγραφο, ο Δήμος Αλμωπίας αιτήθηκε την παράταση της σύμβασης του με τη διαχειρι-
στική αρχή (Subsidy Contract) έως την 26η Δεκεμβρίου 2016. Η διαχειριστική αρχή απάντησε θετικά στο αίτη-
μα, και στη συνέχεια ελήφθη σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της παράτασης (η υπ’ 
αριθμ. 200 /2016 απόφαση).
Επίσης, με το υπ’αριθμ. 32.955/13.12.2016 έγγραφο, ο Δήμος Αλμωπίας αιτήθηκε την τροποποίηση δράσης 3.1, 
η οποία εγκρίθηκε με το από 14.12.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία 
(αιρθμ. Εισερχ. 33.215/15.12.2016). Για να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες, απαιτείται παράταση της 
σύμβασης. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεδομένα, προτείνουμε την παράταση της σύμβασης του θέματος έως τις 23 
Δεκεμβρίου.
Σημειώνεται ότι η τροποποίηση αυτή δε συνεπάγεται καμία οικονομική αλλαγή.
Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά......”. 

           Εν συνεχεία, έθεσε υπόψη του Σώματος το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, με το οποίο ορί-
ζονται τα εξής: «Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνω-
στοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον  
οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνε-
ται για το κατεπείγον των θεμάτων». 
Βάσει των ανωτέρω, ζήτησε την έγκριση της Ο.Ε. για το κατεπείγον του θέματος.
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Τα Μέλη της Ο.Ε.  λαμβάνοντας υπόψη:
• την εισήγηση του Προέδρου
• τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
• το περιεχόμενο του προαναφερόμενου θέματος, το οποίο πρέπει να συζητηθεί λόγω 

της κατεπείγουσας φύσης του,
Αποφασίζει   ομόφωνα

        Τη  συζήτηση του μοναδικού  θέματος  σχετικά  με  την  Παράταση της  σύμβασης  
«Υλοποίηση  της  πράξης  Bee-conomy  ΥΠ.3-  Δράσεις  υποστήριξης  και  ανάπτυξης   της  
οικονομίας  των  προϊόντων   μέλισσας»,   από  τη  στιγμή  που  η  Ο.Ε.  με  την  απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των παρόντων Μελών, αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα 
είναι κατεπείγον.
            Στη  συνέχεια ο Πρόεδρος της  Οικονομικής  Επιτροπής  κάλεσε τα μέλη της 
Επιτροπής να αποφασίσουν  σχετικά. 
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 

• Τις διατάξεις του  Ν. 3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”,

• το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 10513/28-04-2016 σύμβασης 
• Την  υπ΄  αριθμ.  πρωτ.  33247/15-12-2016   εισήγηση  της   Δ/νσης  Οικονομικών,  Τοπικής  

Οικονομικής Ανάπτυξης, Πρόνοιας, Αθλητισμού & Πολιτισμού Δήμου Αλμωπίας, όπως ανα-
φέρεται  στην εισήγηση  της παρούσας απόφασης, 
• Την εισήγηση του Προέδρου, και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 

Α     π     ο     φ     α σ     ί ζ     ε     ι            ο     μ     ό     φ     ω ν     α  

      Εγκρίνει  την  παράταση της αριθμ. 10513/28-04-2016 σύμβασης, που υπογράφει στα  
πλαίσια της δράσης   «Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy -ΥΠ.3- Υλοποίηση της πράξης  
Bee-conomy- ΥΠ.3- Δράσεις υποστήριξης και ανάπτυξης  της οικονομίας των προϊόντων  
μέλισσας»,  έως  τις  23 Δεκεμβρίου 2016,  η οποία τροποποίηση  δε συνεπάγεται  καμία 
οικονομική  αλλαγή,  σύμφωνα  με  την  αριθμ.  πρωτ.  33247/15-12-2016  εισήγηση   της 
Δ/νσης  Οικονομικών,  Τοπικής   Οικονομικής  Ανάπτυξης,  Πρόνοιας,  Αθλητισμού  και 
Πολιτισμού   Δήμου Αλμωπίας και τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας 
απόφασης.
                                                               
                            Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ.  279/2016
…………………………………………………………………………………………………

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ   ΜΕΛΗ 
             (Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς)

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αριδαία 16 Δεκεμβρίου 2016

                                      ΜΠΙΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                    ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
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