
 

 

 

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                    Από το πρακτικό της  19 - 10 - 2016 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :329/2016 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής σύµφωνα µε 

το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 για τις συµβάσεις «Αντικατάσταση Πρασίνου στο έργο 

Ανάπλαση Πάρκου επί της Λεωφ. ∆ενδροποτάµου» και για την «Κλάδεµα 

δένδρων». 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 19η του µήνα Οκτωβρίου 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. 13322/14-10-2016 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 δύο (22) και απόντες έντεκα (11) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  

νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Βαλάνος Νικόλαος 1 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 
2 Αβραµίδης Κυριάκος 2 Καρράς Ευστράτιος 
3 Αποστολίδου Μαρία 3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
4 Γυµνόπουλος Κοσµάς 4 Εµεινίδης Αναστάσιος 
5 Κωνσταντίνου Κυριάκος 5 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 
6 Γρούγιος Ηλίας 6 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
7 Σιδηρόπουλος Σάββας 7 Κεσόγλου Παύλος 
8 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  8 Λαϊνάκου Αφροδίτη 
9 Μανωλόπουλος Βασίλης 9 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 

10 Σουσλόγλου Νικόλαος 10 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
11 Κατζικάς Γεώργιος 11 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 
12 Μεζίκης Βασίλειος 12  
13 Κυριλλίδης Γεώργιος 13  
14 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 14  
15 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 15  
16 Καζαντζίδης Γεώργιος 16  
17 Αβραµίδης Μωϋσής 17  
18 Λαδάς Παράσχος 18  
19 Γκαλέτσης Αθανάσιος 19  
20 Ράπτου Ολγα 20  
21 Νοτάκης Ιωάννης 21  
22 Σµήλιος Ηλίας 22  
23  23  
24  24  
25  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 στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία και  η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. 
Κόπτη Ελένη, αλλά δεν παρέστη καµία. 
 

Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Μανωλόπουλος 
Βασίλης έθεσε υπόψη των µελών ότι :  

 
A) Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

1. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 65 αναφορικά µε τις αρµοδιότητες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ήτοι 
«1. Το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο, εκτός από εκείνα που 
ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του δήµου ή το ίδιο το δηµοτικό 
συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του.» 

2. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών-
Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα το άρθρο 221 αναφορικά µε την 
συγκρότηση των οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων ήτοι: 

1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, τα όργανα που γνωµοδοτούν προς τα 
αποφαινόµενα όργανα («γνωµοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:  
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία 
σύναψης δηµόσιας σύµβασης, 
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, 
ε) εισηγούνται τον αποκλεισµό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των 
προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσµάτων, την αποδέσµευση των εγγυήσεων, τη µαταίωση της 
διαδικασίας και 
στ) γνωµοδοτούν για κάθε άλλο θέµα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, 
2. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώµη (συµπεριλαµβανοµένης 
της βαθµολόγησης) µετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθµολόγησης). Η 
γνώµη (π.χ. επί της βαθµολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία 
των παρόντων. ∆εν επιτρέπεται η γνώµη των οργάνων αυτών να προκύπτει από το µέσο όρο των 
προτάσεων. 

3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωµοδοτικά όργανα για συγκεκριµένη σύµβαση 
ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συµβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη 
οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριµένης/ων σύµβασης ή 
συµβάσεων. ...Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωµοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα µέλη αυτών 
και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται. 

4. Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες, ο αριθµός και οι ιδιότητες των 
µελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα σχετικά µε τα 
ανωτέρω. 



 

 

6. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εµπίπτουν 
στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας», εφαρµόζονται οι σχετικές 
διατάξεις του ως άνω νόµου. 

7. Στη σύνθεση των γνωµοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου µετέχει υποχρεωτικά ένα µέλος του 
Μη.Π.Υ.∆η.Συ. του άρθρου 344 που ωστόσο σύµφωνα µε το άρθρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016, 
σχετικά µε το Μη.Π.Υ.∆η.Συ.: «Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 344 αρχίζει 
έξι (6) µήνες µετά την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του δεύτερου εδαφίου της ίδιας 
παραγράφου.» ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 344 παρ.4 Ν.4412/2016: «Η υποχρέωση του πρώτου 
εδαφίου της παρούσας παρ. αναστέλλεται µέχρι την επαρκή λειτουργία του Μητρώου. Για τις ανάγκες 
του Ν.4412/16 η επαρκής λειτουργία του Μητρώου πιστοποιείται από το φορέα τήρησής του.» 
11. Στις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόµενων στην 
παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: 
β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύµβασης προµήθειας συγκροτείται τριµελής ή 
πενταµελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου 
οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέµατα παραλαβής του φυσικού αντικειµένου της 
σύµβασης, προβαίνοντας, σε µακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς 
παραλαβή αντικειµένου της σύµβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύµβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων 
της σύµβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των 
επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου 
οργάνου µπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθµια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής µε τις 
παραπάνω αρµοδιότητες. 
γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως, µπορεί να καθορίζονται οι όροι για τη συγκρότηση των πρωτοβάθµιων, µόνιµων ή µη, 
και των δευτεροβάθµιων επιτροπών παραλαβής, η σύνθεση αυτών, η διαδικασία επιλογής των µελών 
τους και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε το παραπάνω. 
δ) Για την παραλαβή του αντικειµένου τµηµατικού ή συνολικού σύµβασης παροχής υπηρεσιών 
συγκροτείται τριµελής Επιτροπή παραλαβής µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου. 
Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον µέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη 
ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογηµένης αδυναµίας για την συµπλήρωση ή την συγκρότηση της 
ανωτέρω επιτροπής η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση 
υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της Επιτροπής. 

3. Τον κατάλογο των υπηρετούντων στο δήµο υπαλλήλων ανά κλάδο/ειδικότητα. 
 

                              καλείται  το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  

Να συγκροτήσει την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 
για τις ακόλουθες συγκεκριµένες συµβάσεις µε τίτλο «Αντικατάσταση Πρασίνου στο έργο Ανάπλαση Πάρκου 
επί της Λεωφ. ∆ενδροποτάµου» ( αρ. µελ. 80/2016) και «Κλάδεµα δένδρων» ( αρ. µελ. 83/2016) 

Α/Α Τακτικά Μέλη Ιδιότητα 
1. ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 
2. ΜΑΝΩΛΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
3. ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ∆Ε ∆ΕΝ∆ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 
 Αναπληρωµατικά Μέλη  
1. ∆ΟΡΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

(ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 
2. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
3 ΤΣΙΡΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆Ε ∆ΕΝ∆ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 

 
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η κα ∆έσποινα Μιχαηλίδου  µε αναπληρωτή το κο ∆όρκα ∆ηµήτρη .και 
Αντιπρόεδρος η κα Μανωλίδου Αικατερίνη µε αναπληρωτή την κα Κατσαντώνη Παρασκευή 



 

 

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

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
A) Εγκρίνει την  συγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής σύµφωνα µε το άρθρο 221 

του Ν. 4412/16 για τις ακόλουθες συγκεκριµένες συµβάσεις µε τίτλο «Αντικατάσταση Πρασίνου στο έργο 
Ανάπλαση Πάρκου επί της Λεωφ. ∆ενδροποτάµου» ( αρ. µελ. 80/2016) και «Κλάδεµα δένδρων» ( αρ. 
µελ. 83/2016) 

Α/Α Τακτικά Μέλη Ιδιότητα 
1. ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 
2. ΜΑΝΩΛΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
3. ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ∆Ε ∆ΕΝ∆ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 
 Αναπληρωµατικά Μέλη  
1. ∆ΟΡΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

(ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 
2. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
3 ΤΣΙΡΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆Ε ∆ΕΝ∆ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 

 
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η κα ∆έσποινα Μιχαηλίδου  µε αναπληρωτή το κο ∆όρκα ∆ηµήτρη .και 
Αντιπρόεδρος η κα Μανωλίδου Αικατερίνη µε αναπληρωτή την κα Κατσαντώνη Παρασκευή 

                                                                                                  
Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 329/2016 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 
Ο Πρόεδρος                                                                                 Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                                                              Αµπελόκηποι  20 - 10 - 2016 
  
Η Ειδική Γραµµατέας                                                                   Ο Πρόεδρος 
         
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                Βαλάνος Νικόλαος 


