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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                  Από το πρακτικό της  9 - 5 - 2011 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621 
 
Αριθ.  Απόφ. 136/ 2011 
 
ΘΕΜΑ  
 
Έγκριση εκπόνησης µελέτης και εφαρµογής συστήµατος διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 9001:2008 στο ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 9ην του µήνα Μαϊου του έτους 
2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 5604/5-5-2011 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από 
το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
Ακτσελής Γεώργιος, Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Αρπατζάνη Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη Παρασκευή, Καρράς 
Ευστράτιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσίδης Γεώργιος, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Μεζίκης Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Βαλάνος Νικόλαος, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, 
Λεµονίδου ∆έσποινα, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, 
Παπαδήµας Αναστάσιος, Κατσαρός Ιωάννης, Παυλίδου Λαµπρινή, Τσιριγώτης Αρσένιος, Βούζας 
Ηλίας.  

     
ΑΠΟΝΤΕΣ :  
 Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Σαπρανίδου Σωτηρία.  
 
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.  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 11ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο τακτικός υπάλληλος του ∆ήµου 
κ. Αθανασιάδης έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι ο ∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης στοχεύοντας 
πάντα στην υψηλού επιπέδου παρεχόµενες υπηρεσίες στους δηµότες του, επιθυµεί την εφαρµογή 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, το οποίο θα διασφαλίζει µε 
τον καλύτερο τρόπο την ποιότητα σ’ αυτές. Σκοπός είναι οι παρεχόµενες υπηρεσίες 
απαλλαγµένες από λάθη, να παρέχονται στο συντοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα και µε το 
χαµηλότερο δυνατό κόστος. 

 Με τη δηµιουργία και εφαρµογή ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας θα επανεξεταστούν 
όλες οι λειτουργίες του ∆ήµου –πάντα µέσα στα πλαίσια της υπάρχουσας και εφαρµοζόµενης 
νοµοθεσίας- και θα οριστούν όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες µέσω των οποίων θα 
επιτυγχάνεται η συστηµατική παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας και της απόδοσης των 
παρεχοµένων υπηρεσιών. 

 Τονίζουµε ότι τόσο ο πρώην ∆ήµος Αµπελοκήπων όσο και ο πρώην ∆ήµος Μενεµένης είχαν 
πιστοποιήσει το σύνολο σχεδόν των προσφεροµένων υπηρεσιών τους µε ISO 9001:2000. 
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 Για την κωδικοποίηση όλων αυτών των εργασιών απαιτείται η εκπόνηση σχετικής µελέτης 
στην οποία θα περιγράφονται όλες οι βήµα προς βήµα διαδικασίες και θα οριστούν τα 
απαιτούµενα έντυπα.  

 ∆ιαθέτοντας πλέον την απαιτούµενη τεχνογνωσία και εµπειρία η εκπόνηση της µελέτης θα 
πραγµατοποιηθεί από τους υπάλληλους του Γραφείου Ποιότητας, Οργάνωσης, 
Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων κ.Αθανασιάδη ∆ηµήτρη και κα 
∆ηµόκα Αναστασία χωρίς τη βοήθεια εξωτερικού συµβούλου. Από το γεγονός αυτό ο ∆ήµος µας 
θα εξοικονοµήσει ένα ποσό της τάξης των 15.000 € περίπου. 

Κ α λ ε ί τ α ι  τ ο  ∆ η µ ο τ ι κ ό  Σ υ µ β ο ύ λ ι ο  

Να εγκρίνει την εκπόνηση µελέτης και την εφαρµογή Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 στο σύνολο των προσφεροµένων υπηρεσιών του ήτοι: 

Κατασκευή και συντήρηση τεχνικών έργων, προγραµµατισµός, σχεδιασµός και ωρίµανση, 
υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων έργων, διαχείριση 
απορριµµάτων, περιβάλλοντος, χώρων πρασίνου, κοινωνικής και πολιτισµικής πολιτικής, 
αθλητισµού, δηµοτολογίου και εξυπηρέτησης πολιτών, δηµοτικής αστυνοµίας. 

 

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

                                                         
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 Κατά πλειοψηφία 

 
Με ψήφους 25 υπέρ (Ακτσελής Γεώργιος, Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Αρπατζάνη Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη 
Παρασκευή, Καρράς Ευστράτιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσίδης 
Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Μεζίκης Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Βαλάνος Νικόλαος, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, 
Λεµονίδου ∆έσποινα, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, 
Παπαδήµας Αναστάσιος) αποχή 4 (Κατσαρός Ιωάννης, Παυλίδου Λαµπρινή, Τσιριγώτης Αρσένιος, 
Βούζας Ηλίας). 

Α). Εγκρίνει την εκπόνηση µελέτης και την εφαρµογή Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 στο σύνολο των προσφεροµένων υπηρεσιών του ήτοι: 

Κατασκευή και συντήρηση τεχνικών έργων, προγραµµατισµός, σχεδιασµός και ωρίµανση, 
υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων έργων, διαχείριση 
απορριµµάτων, περιβάλλοντος, χώρων πρασίνου, κοινωνικής και πολιτισµικής πολιτικής, 
αθλητισµού, δηµοτολογίου και εξυπηρέτησης πολιτών, δηµοτικής αστυνοµίας. 

  
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας 
 
                           Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 136/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  10 - 5 - 2011 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                          Ο Πρόεδρος ∆.Σ.   
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                Γεώργιος Ακτσελής                                                                                                            
 


