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ΘΕΜΑ: Σύσταση (συγκρότηση) επιτροπής φιλικού διακανονισµού ∆ήµου Αµπελοκήπων 
Μενεµένης. 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 16α του µήνα Φεβρουαρίου έτους 
2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 1869/12-2-2015 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλµπαντίδου 
Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, 
Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος,  Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, 
Ράπτου Ολγα,  Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Καρράς 
Ευστράτιος, Εµεινίδης Αναστάσιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Μεζίκης Βασίλειος, Λαϊνάκου 
Αφροδίτη, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Νοτάκης Ιωάννης.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν 
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και 
Μενεµένης κα Κόπτη Ελένη και κα Παλληκαρίδου Αναστασία.  
Ο Αντιπρόεδρος κος Κυριλλίδης Γεώργιος εισηγήθηκε το 12ον Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο 
Αντιδήµαρχος κος Παναγιωτίδης Γαβριήλ έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι σύµφωνα µε τις παρ.1 και 
2 του άρθρου 11 του Ν.2251/94 (ΦΕΚ 194/94 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 14 
του Ν. 3587/2007 (ΦΕΚ 152/10.07.2007 τεύχος Α’): 
«1.Σε κάθε νοµαρχία συνιστάται από τον αρµόδιο νοµάρχη, µέσα σε έξι µήνες από τη 
δηµοσίευση του νόµου αυτού, επιτροπή φιλικού διακανονισµού για την εξώδικη επίλυση των 
διαφορών ανάµεσα σε προµηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών 
2. Οι επιτροπές είναι τριµελείς και αποτελούνται από: 
α) Έναν δικηγόρο, µέλος του οικείου δικηγορικού συλλόγου, που προτείνεται, µε τον 
αναπληρωτή του, από το διοικητικό συµβούλιο του δικηγορικού συλλόγου, ως πρόεδρο. 
β) Έναν εκπρόσωπο του τοπικού εµπορικού και βιοµηχανικού επιµελητηρίου, που 
προτείνεται, µε τον αναπληρωτή του, από το διοικητικό συµβούλιο του επιµελητηρίου. 
Σε νοµούς, όπου υπάρχουν βιοτεχνικά και επαγγελµατικά επιµελητήρια, προτείνεται από το 
διοικητικό τους συµβούλιο ένας εκπρόσωπός τους µε τον αναπληρωτή του. Στη σύνθεση της 
επιτροπής µετέχει, κάθε φορά, ο εκπρόσωπος του επιµελητηρίου στο οποίο υπάγεται ο 
προµηθευτής. Εφόσον είναι εφικτό, κάθε επιµελητήριο ορίζει ανά έναν εκπρόσωπο κάθε κλάδου 
της αγοράς, µε τον αναπληρωτή του, για τη συµµετοχή του στη σύνθεση της επιτροπής όταν 
κρίνεται διαφορά που ανάγεται στη δραστηριότητα µέλους του αντίστοιχου κλάδου της αγοράς και 
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γ) Έναν εκπρόσωπο των τοπικών ενώσεων καταναλωτών,  που προτείνεται, µε  τον 
αναπληρωτή του, από τα διοικητικά συµβούλιά τους. Εάν δεν υφίστανται οι ενώσεις 
αυτές, στην επιτροπή συµµετέχει εκπρόσωπος ένωσης καταναλωτών δευτέρου βαθµού, 
διαφορετικά εκπρόσωπος του τοπικού εργατικού κέντρου, που προτείνεται, µε τον αναπληρωτή 
του, από τη διοίκηση αυτού. 
Ο γραµµατέας της επιτροπής, µε τον αναπληρωτή του, προέρχονται από τους 
υπαλλήλους της υπηρεσίας εµπορίου της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.) και 
προτείνονται στον Συνήγορο του Καταναλωτή από τον οικείο νοµάρχη. 
3.Όπου ο αριθµός υποθέσεων ή οι ειδικές συνθήκες του νόµου το απαιτούν, µπορούν να 
συνιστώνται περισσότερες επιτροπές.» 
 

Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259/23.12.2004 τεύχ.Α): «4. 
Οι επιτροπές που έχουν συσταθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 
2251/94 για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ……..επιλαµβάνονται των αιτήσεων που 
υποβάλλονται από καταναλωτές ……. Οι επιτροπές υπάγονται στον Συνήγορο του 
Καταναλωτή, ο οποίος µε απόφασή του διορίζει και παύει τα µέλη τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στις διατάξεις αυτές. Η γραµµατειακή υποστήριξη των επιτροπών αυτών 
παρέχεται από τις οικείες Νοµαρχιακές Αυτοδ/σεις…….» καθώς και µε την παρ.5 του 
Ν.3297/2004.«5. Ζητήµατα που ανάγονται στις λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου 11 του ν. 
2251/1994 ρυθµίζονται µε απόφαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή.» 

Με το άρθρο 94, παρ. 2 στοιχείο 22 του ν. 3852/2010 η αρµοδιότητα σύστασης 
επιτροπής φιλικού διακανονισµού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάµεσα σε προµηθευτές 
και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, η τήρηση αρχείων των πορισµάτων της οικείας 
επιτροπής καθώς και η τήρηση µητρώου καταναλωτών, µεταβιβάζεται πλέον στους ∆ήµους. 
Κατά την παρ.1α του άρθρου 95 του Ν.3852/2010, η πρόσθετη αυτή αρµοδιότητα ασκείται από 
τους ∆ήµους από 1ης Ιανουαρίου 2011. 
Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης µε το υπ’ αριθ.πρωτ. 8600/30-1-2015 έγγραφό του όρισε 
ως εκπρόσωπο τον κ. Φινοκαλιώτη ∆ηµήτριο µαζί µε τον αναπληρωτή του τον κ. Χρήστο Βρίκο για 
συµµετοχή στην ανωτέρω επιτροπή. 
Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης µε το υπ’ αριθ.πρωτ.2870/21-10-2014 έγγραφό του 
όρισε ως εκπρόσωπο τον κ.Μαυροµάτη Αβραάµ  µε  αναπληρωτή του τον κ. Μασώνη Ηλία για 
συµµετοχή στην ανωτέρω επιτροπή. 
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης µε το υπ’ αριθ.πρωτ. 3693/31-10-2014 έγγραφό του 
όρισε ως εκπρόσωπο του τον κ.Παπαδόπουλο ∆ηµήτριο µε  αναπληρωτή του τον Καρασαββίδη 
Ιωακείµ για συµµετοχή του στην ανωτέρω επιτροπή. 
Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο µε το υπ΄αριθµ.287364/2-10-2014 έγγραφό του όρισε 
ως εκπρόσωπο του τον κ.Αυγουστή Αντώνιο µαζί µε τον αναπληρωτή του τον κ.Μαµαλακίδη 
Παναγιώτη για συµµετοχή στην ανωτέρω επιτροπή. 
Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών µε το υπ’ αριθ.πρωτ.1382/23-10-2014 έγγραφό του όρισε ως 
εκπρόσωπο την  κ.Μπεκιάρη Ελένη µε αναπληρωτή τον κ.Αποστολάκη Νικόλαο  για συµµετοχή 
στην ανωτέρω επιτροπή. 

Επειδή η σύσταση της συγκεκριµένης επιτροπής δεν ορίζεται στα θέµατα που ανήκουν εκ 
του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του δήµου, σύµφωνα µε την παρ 1 
του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’), αρµόδιο είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καλείται να αποφασίσει : 
  Την σύσταση (συγκρότηση)  της Επιτροπής Φιλικού ∆ιακανονισµού του ∆ήµου µας η 
οποία αποτελείται από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη: 
- Ως εκπρόσωπος του ∆ικηγορικού Συλλόγου ορίστηκε ο κ. Φινοκαλιώτης ∆ηµήτριος 
δικηγόρος-µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε αναπληρωτή του τον κ. Χρήστο Βρίκο δικηγόρο-
µέλος του ∆.Σ. 
- Ως εκπρόσωπος του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης ορίστηκε ο 
κ.Μαυροµάτης Αβραάµ, µε αναπληρωτή του τον κ. Μασώνη Ηλία 
- Ως εκπρόσωπος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης ορίστηκε ο Παπαδόπουλος 
∆ηµήτριος τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του τον κ.Καρασαββίδη Ιωακείµ. 
- Ως εκπρόσωπος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επηµελητηρίου Θεσσαλονίκης ορίστηκε ο 
κ.Αυγουστής Αντώνιος µέλος του ∆.Σ του ΕΒΕΘ µε αναπληρωτή του τον Μαµαλικίδη 
Παναγιώτη µέλος του ∆.Σ του ΕΒΕΘ. 



 
 

[3] 
 

- Ως εκπρόσωπος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών ορίστηκε η κ.Μπεκιάρη Ελένη,  
δικηγόρος τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή της τον κ.Νικόλαο Αποστολάκη  ταµίας & νοµικό 
σύµβουλο του ΚΕ.Π.ΚΑ. 

Χρέη Γραµµατέα θα ασκεί o κ. Κιοσέογλου Χρήστος  δηµοτικός υπάλληλος του ∆ήµου 
µας, µε αναπληρωτή του την κ.Παπαγιαννάκη Κωνσταντίνα δηµοτική υπάλληλο του ∆ήµου µας. 
     Σκοπός  της  επιτροπής  είναι  η  εξώδικη  επίλυση των  διαφορών  ανάµεσα  σε 
προµηθευτές και καταναλωτές ή ενώσεις  καταναλωτών  και  η  τήρηση  αρχείων των πορισµάτων 
της καθώς και η τήρηση µητρώου καταναλωτών. 
    Η θητεία των µελών της επιτροπής φιλικού διακανονισµού είναι διετής και µπορεί να 
ανανεώνεται µία ή περισσότερες φορές.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 
 
                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                Οµόφωνα 
Α).Συγκροτεί την Επιτροπή Φιλικού ∆ιακανονισµού του ∆ήµου µας η οποία αποτελείται από τα 
παρακάτω τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη: 
- Ως εκπρόσωπος του ∆ικηγορικού Συλλόγου ορίστηκε ο κ. Φινοκαλιώτης ∆ηµήτριος 
δικηγόρος-µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε αναπληρωτή του τον κ. Χρήστο Βρίκο δικηγόρο-
µέλος του ∆.Σ. 
- Ως εκπρόσωπος του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης ορίστηκε ο 
κ.Μαυροµάτης Αβραάµ, µε αναπληρωτή του τον κ. Μασώνη Ηλία 
- Ως εκπρόσωπος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης ορίστηκε ο Παπαδόπουλος 
∆ηµήτριος τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του τον κ.Καρασαββίδη Ιωακείµ. 
- Ως εκπρόσωπος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επηµελητηρίου Θεσσαλονίκης ορίστηκε ο 
κ.Αυγουστής Αντώνιος µέλος του ∆.Σ του ΕΒΕΘ µε αναπληρωτή του τον Μαµαλικίδη 
Παναγιώτη µέλος του ∆.Σ του ΕΒΕΘ. 
- Ως εκπρόσωπος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών ορίστηκε η κ.Μπεκιάρη Ελένη,  
δικηγόρος τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή της τον κ.Νικόλαο Αποστολάκη  ταµίας & νοµικό 
σύµβουλο του ΚΕ.Π.ΚΑ. 
Χρέη Γραµµατέα θα ασκεί o κ. Κιοσέογλου Χρήστος  δηµοτικός υπάλληλος του ∆ήµου µας, µε 
αναπληρωτή του την κ.Παπαγιαννάκη Κωνσταντίνα δηµοτική υπάλληλο του ∆ήµου µας. 
     Σκοπός  της  επιτροπής  είναι  η  εξώδικη  επίλυση των  διαφορών  ανάµεσα  σε 
προµηθευτές και καταναλωτές ή ενώσεις  καταναλωτών  και  η  τήρηση  αρχείων των πορισµάτων 
της καθώς και η τήρηση µητρώου καταναλωτών. 
    Η θητεία των µελών της επιτροπής φιλικού διακανονισµού είναι διετής και µπορεί να 
ανανεώνεται µία ή περισσότερες φορές. 

 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

                        
                          Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 056/2015 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  17 - 2 - 2015 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο Πρόεδρος     
  
 
Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος 


