
 

 

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                  ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                    Από το πρακτικό της  21 - 03 - 2016 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 097/ 2016 
 
 ΘΕΜΑ : Επιβεβαίωση της πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης οφειλής προς προµηθευτή 
από αγορά του απορριµµατοφόρου µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΟ 8381.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 21η του µήνα Μαρτίου έτους 2016, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 3620/17-03-2016 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 είκοσι πέντε (25) και απόντες οκτώ (8), οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν  νόµιµα :  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος  1 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
2 Μανωλόπουλος Βασίλης 2 Μεζίκης Βασίλειος 
3 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 3 Κυριλλίδης Γεώργιος 
4 Αποστολίδου Μαρία 4 Λαϊνάκου Αφροδίτη 
5 Βαλάνος Νικόλαος 5 Λαδάς Ευάγγελος 
6 Κουσενίδης Αλέξανδρος 6 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
7 Γυµνόπουλος Κοσµάς 7 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 
8 Εµεινίδης Αναστάσιος  8 Κωνσταντίνου Κυριάκος 
9 Κατζικάς Γεώργιος 9  

10 Γρούγιος Ηλίας 10  
11 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  11  
12 Κεσόγλου Παύλος 12  
13 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 13  
14 Σιδηρόπουλος Σάββας 14  
15 Καρράς Ευστράτιος 15  
16 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 16  
17 Σουσλόγλου Νικόλαος  17  
18 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 18  
19 Καζαντζίδης Γεώργιος  19  
20 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 20  
21 Αβραµίδης Μωϋσής 21  
22 Λαδάς Παράσχος 22  
23 Ράπτου Ολγα  23  
24 Νοτάκης Ιωάννης  24  
25 Σµήλιος Ηλίας 25  
26  26  
27  27  
28  28  

 
 



 

29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  

 
 
 

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 η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  

Επίσης κλήθηκαν  και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης η κα Παληκαρίδου Αναστασία, ενώ απουσίαζε η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη.  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και η Αντιδήµαρχος κα Αποστολίδου Μαρία 
έθεσε υπ΄ όψη των µελών ότι :  
 
Με την υπ. αριθµ. 241/1994 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο ∆ήµος Μενεµένης αποφάσισε την 
προµήθεια ενός απορριµµατοφόρου, βάσει της υπ άριθµ. 217/1994 µελέτης. Η προµήθεια υλοποιήθηκε 
µε ανάδοχο την εταιρία PROVILE AEBE και τελική τιµή το ποσό των 33.040.000 δρχ., και ο ∆ήµος 
Μενεµένης προµηθεύτηκε ένα φορτηγό απορριµµατοφόρο µε τα εξής στοιχεία: 
 

Αριθµός κυκλοφορίας ΚΗΟ 8381. 
Αριθµός Πλαισίου  WDB6561091K058846 
Αριθµός κινητήρα 40197510769897 
Τύπος κατασκευής  Μ/S/2024 
Εργοστάσιο κατασκευής MERCEDES 
 

Με την υπ. αριθµ. 53/1997 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο ∆ήµος Μενεµένης ενέκρινε και ψήφισε 
πίστωση δρχ. 6.240.000 «για την καταβολή της υπόλοιπης πίστωσης και την εξόφληση της αξίας του 
απορριµµατοφόρου που προµηθεύτηκε ο ∆ήµος από το ελεύθερο εµπόριο». 
 
Με το ΦΕΚ 11639/2000 Τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης» η ανωτέρω 
ανάδοχος εταιρία διεγράφη από το Μητρώο ΑΕ και εισήχθη σε λύση και εκκαθάριση.  
 
Με το α.π. 12801/24-8-2012 έγγραφό της η Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου ζήτησε την άρση της 
παρακράτησης της κυριότητας του ανωτέρω οχήµατος από την ∆ιεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών 
∆υτικής Θεσσαλονίκης, εφόσον η ολική εξόφληση των τιµολογίων για την αγορά αυτή είχε ολοκληρωθεί 
το έτος 1997 και δεν υπάρχει πλέον καµία οφειλή του ∆ήµου µας (σήµερα ∆ήµος Αµπελοκήπων-
Μενεµένης) προς τον προµηθευτή, ούτε καµίας µορφής δικαστική διαµάχη ή διεκδίκηση µεταξύ µας, 
εφόσον δεν υπάρχει υπολειπόµενη οφειλή. Και συγκεκριµένα, το ποσό των 33.040.000 δρχ κατεβλήθη 
ως εξής: 
1. ΧΕΠ 980/1994 δρχ. 5.000.000 
2. ΧΕΠ 29/1995 δρχ. 6.800.000  
3. ΧΕΠ 761/1995 δρχ. 10.000.000 
4. ΧΕΠ 960/1996 δρχ. 5.000.000 



 

5. ΧΕΠ 99/1997 δρχ. 6.240.000 
 
Με την υπ άριθµ. 313/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας Α∆Α: 6ΧΕΒΩΨΕ-
Ν03, εγκρίθηκε η απόσυρση πέντε οχηµάτων του ∆ήµου για τους λόγους που αναφέρονται σε 
αυτής, και µεταξύ αυτών και του περί ου ο λόγος απορριµµατοφόρου.  
 
Όµως, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, και εφόσον η εταιρία – προµηθευτής έχει τεθεί σε 
λύση και εκκαθάριση από 16ετίας, καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να επιβεβαιώσει ότι, σύµφωνα 
µε τα αρχεία του ∆ήµου µας, και όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω στην παρούσα εισήγηση, 
δεν υπάρχει καµία οφειλή προς την ανάδοχο- προµηθευτή εταιρία PROVILE AEBE για την 
προµήθεια του απορριµµατοφόρου µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΟ 8381, εφόσον σε αυτήν 
κατεβλήθη το σύνολο του ποσού της προµήθειας, ήτοι 33.040.000 δρχ., και συνεπώς, είναι νόµιµο 
να πραγµατοποιηθεί η άρση της παρακρατηθείσας κυριότητάς του, ώστε να είναι εφικτή η 
απόσυρσή του από την κυκλοφορία, ενόψει της αντικατάστασης των οχηµάτων του στόλου της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας από καινούρια, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οχήµατα.  

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις αναλυτικές τοποθετήσεις των µελών  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Επιβεβαιώνει ότι, σύµφωνα µε τα αρχεία του ∆ήµου µας, και όπως αναλυτικά αναφέρεται 
ανωτέρω στην παρούσα εισήγηση, δεν υπάρχει καµία οφειλή προς την ανάδοχο- προµηθευτή 
εταιρία PROVILE AEBE για την προµήθεια του απορριµµατοφόρου µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΟ 
8381, εφόσον σε αυτήν κατεβλήθη το σύνολο του ποσού της προµήθειας, ήτοι 33.040.000 δρχ., 
και συνεπώς, είναι νόµιµο να πραγµατοποιηθεί η άρση της παρακρατηθείσας κυριότητάς του, ώστε 
να είναι εφικτή η απόσυρσή του από την κυκλοφορία, ενόψει της αντικατάστασης των οχηµάτων 
του στόλου της Υπηρεσίας Καθαριότητας από καινούρια, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
οχήµατα.  

   
      Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 097/2016 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
      Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                                           Αµπελόκηποι  22 - 03 - 2016 

                                                       Ακριβές Απόσπασµα 
 
  Η Ειδική Γραµµατέας                                                  Ο Πρόεδρος 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                             Βαλάνος Νικόλαος 



 

 
 

 


