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

 

Πληροφ. :  κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος                        Απόσπασµα 
   κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                 από το πρακτικό της  15 - 10 - 2012 
Τηλ. :   2313 313689-690                  συνεδρίασης του ∆.Σ. 
                       

Αριθµός  Απόφασης : 336/2012 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προµηθειών της υπηρεσίας.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 15η του µήνα Οκτωβρίου του 
έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 21η συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 15070/11-10-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το 
σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς 
Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Πατσιάς Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής 
Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου 
∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας Αναστάσιος, 
Τσιριγώτης Αρσένιος,  Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Μπουντούρη Παρασκευή, Σιώπης Κωνσταντίνος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, 
Σαπρανίδου Σωτηρία. 
 
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 οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά δεν  
παρέστησαν.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο  θέµα της ηµερησίας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος Καζαντζίδης 
Γ. έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «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» και σύµφωνα 
µε το άρθρο 72: «1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 
οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) (…), δ) 
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, 
εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, 
καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 
προµηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)».  
Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ως όργανο 
διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, έχει γενική αρµοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικό µε 
τις αρµοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέµατα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν 
στην αρµοδιότητα των λοιπών οργάνων του ∆ήµου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση 
διενέργειας ορισµένης δηµοτικής προµήθειας, η αρµοδιότητα ανήκει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
και µόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προµήθεια διενεργείται µε απευθείας ανάθεση, λόγω της 
συνδροµής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρµόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η 
Οικονοµική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονοµική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρµόδιο για την 
έγκριση µιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης. (Ελ. Συν. Τµ. 7 Πράξη 33/2012). 
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Να εγκρίνει τις: 

• Προµήθεια αντιµυκητιακού πρόσθετου καυσίµου για την αποφυγή προβληµάτων που 
δηµιουργούνται στη λειτουργία των κινητήρων στα οχήµατα και µηχανήµατα του ∆ήµου 
από τη χρήση βιοντίζελ, σε βάρος του Κ.Α. 15.6641 

• Προµήθεια ηλεκτρικής σκούπας για τον καθαρισµό των κλειστών χώρων των γυµναστήριων 
και των τµηµάτων του πολιτισµού, σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.03 

• Προµήθεια & τοποθέτηση αναµνηστικής πλακέτας στη πλατεία Τσοµπάνογλου προς τιµήν 
των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σε βάρος του Κ.Α. 30.7332.15 

• Προµήθειας ανταλλακτικών- υλικών κινηµατογραφικής µηχανής για την ψυχαγωγία των 
πολιτών σε βάρος του Κ.Α. 15.6265 

•     Προµήθειας ιστορικού φύλλου εφηµερίδας για τις ανάγκες του εµπλουτισµού των 
βιβλιοθηκών των σχολείων του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης  σε βάρος του Κ.Α. 
10.6611 

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

Α). Εγκρίνει: 
 
1. Προµήθεια αντιµυκητιακού πρόσθετου καυσίµου για την αποφυγή προβληµάτων που 

δηµιουργούνται στη λειτουργία των κινητήρων στα οχήµατα και µηχανήµατα του ∆ήµου από 
τη χρήση βιοντίζελ, σε βάρος του Κ.Α. 15.6641.  

 
2. Προµήθεια ηλεκτρικής σκούπας για τον καθαρισµό των κλειστών χώρων των γυµναστήριων και 
των τµηµάτων του πολιτισµού, σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.03 

3. Προµήθεια & τοποθέτηση αναµνηστικής πλακέτας στη πλατεία Τσοµπάνογλου προς τιµήν των 
αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σε βάρος του Κ.Α. 30.7332.15 

4 Προµήθειας ανταλλακτικών- υλικών κινηµατογραφικής µηχανής για την ψυχαγωγία των πολιτών 
σε βάρος του Κ.Α. 15.6265 

5.  Προµήθειας ιστορικού φύλλου εφηµερίδας για τις ανάγκες του εµπλουτισµού των βιβλιοθηκών 
των σχολείων του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης  σε βάρος του Κ.Α. 10.6611 

Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 336/2012 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 

     Ο πρόεδρος                                                      Τα Μέλη 
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Ακτσελής Γεώργιος                             Ακριβές  Απόσπασµα                                                 
                                                                   
                                                                     Αµπελόκηποι 16 - 10 -2012  
                                          
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                          Ο Πρόεδρος   
 
     
 Ε. Κουκουλιώτης                                             Ακτσελής Γεώργιος  


