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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  14 - 1 - 2013 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 19/ 2013 
 
ΘΕΜΑ : Ορισµός µελών των συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης για την παραλαβή προµηθειών  που 

διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β) έτους 2013.   

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 14η του µήνα Ιανουαρίου έτους 2013 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 11,30 πµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 394/10-1-2013 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, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Αρπατζάνη – 
Τσοµπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Καρράς 
Ευστράτιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Κουσίδης Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Ακτσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σιώπης Κωνσταντίνος, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Λαδάς 
Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης Αρσένιος, 
Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ : Βαλάνος Νικόλαος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πατσιάς Γεώργιος, Σάββα Αικατερίνη, Αγοραστός 
Κωνσταντίνος, Βούζας Ηλίας.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην 
οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν 
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
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 αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και 
Μενεµένης.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 12ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι  
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης»  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο 

µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του 
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α’/27-10-
11). 

3. Τις διατάξεις της µε αριθµό ∆ΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.20508/4-11-11 απόφαση του Υπουργού 
∆ιοικ.Μετ.&Η.∆. 

4. Τις διατάξεις της µε αριθµό ∆ΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4-11-11 εγκυκλίου του Υπουργού 
∆ιοικ.Μετ.&Η.∆. 
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5. Τις διατάξεις της µε αριθµό ∆ΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.23243/23-11-11 εγκυκλίου του Υπουργού 
∆ιοικ.Μετ.&Η.∆ 

6. Τις διατάξεις της µε αριθµό ∆ΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21700/19-09-12 εγκυκλίου του Υπουργού 
∆ιοικ.Μετ.&Η.∆. 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 13,14,15 του Ν.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής 
∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α’/9-3-99). 

8. Τις διατάξεις του άρθρου  209 παρ. 1 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων» όπου αναφέρεται «Οι προµήθειες των ∆ήµων, των Κοινοτήτων, των πάσης 
φύσεως Συνδέσµων τους, των νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου και των 
ιδρυµάτων τους διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού 
Προµηθειών των ΟΤΑ (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» 

9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β) και ειδικότερα: 
α) το άρθρο 28: «Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής σύµφωνα µε τον 
τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από την σύµβαση. Η επιτροπή συγκροτείται, για τη 
συγκεκριµένη κάθε φορά προµήθεια, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου και σ’ αυτήν 
ορίζεται και ο πρόεδρος της. 
Η επιτροπή αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του δήµου. Εφόσον απαιτούνται ειδικές 
γνώσεις, ένα τουλάχιστον µέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα.». 

8. Το µε αριθµ.πρωτ. 18751/21-12-12 πρακτικό κλήρωσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσης 

 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, για τον ορισµό των µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
για τη διεξαγωγή των προµηθειών µε οποιοδήποτε τρόπο (απ’ ευθείας, διαγωνισµός) που 
διενεργούνται σύµφωνα µε τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και ειδικότερα της: 
1. Επιτροπής παραλαβής προµηθειών, 3 τακτικά και 3 αναπληρωµατικά µέλη όπου το 3ο 

µέλος θα αντικαθίσταται από το ειδικό µέλος ανά περίπτωση  
 

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 ορίσει: 
Α) Επιτροπή παραλαβής προµηθειών 
 

Τακτικά µέλη 
1.  Παλάσκας Ευάγγελος, πρόεδρος   
2. ∆αικίδης Ιωάννης 
2. Ορφανίδου Αγγελική 
 
Αναπληρωµατικά µέλη 
1. Ζαφειριάδου Χρυσούλα 
2. Μαϊτου Ξανθίππη 
3. Μανωλίδου Αικατερίνη 
 
Ειδικά µέλη  
1. Για προµήθειες ηλεκτρολογικού υλικού 
Αλεξίου Μαρία, τακτικό µέλος 
Φωτέα Αικατερίνη, αναπληρωµατικό µέλος 
 
2. Για προµήθειες µηχανολογικού εξοπλισµού 
Φωτέα Αικατερίνη, τακτικό µέλος 
Ζηγκόπης Γεώργιος, αναπληρωµατικό µέλος 
 
3. Για προµήθειες ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
Καλαµποκάς Μιχάλης, τακτικό µέλος 
Ζηγκόπης Γεώργιος, αναπληρωµατικό µέλος 
 
4. Για προµήθειες ειδών πληροφορικής 
Ζαχαριάδης ∆ηµήτριος, τακτικό µέλος 
Φουντουκίδης Λάζαρος, αναπληρωµατικό µέλος 
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5. Για είδη υπηρεσιών κήπων 
Μιχαηλίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος 
∆όρκας ∆ηµήτριος, αναπληρωµατικό µέλος 
 
6. Για προµήθειες τεχνολογικού εξοπλισµού 
Παρτσάλη Κασσιανή, τακτικό µέλος 
Βασιλειάδης Ιωάννης, αναπληρωµατικό µέλος 

 
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). Εγκρίνει τον ορισµό των  συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης για την παραλαβή προµηθειών  
που διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β) έτους 2013 ως εξής: 
 
Τακτικά µέλη 
1.  Παλάσκας Ευάγγελος, πρόεδρος   
2. ∆αικίδης Ιωάννης 
3. Ορφανίδου Αγγελική 
 
Αναπληρωµατικά µέλη 
1. Ζαφειριάδου Χρυσούλα 
2. Μαϊτου Ξανθίππη 
3. Μανωλίδου Αικατερίνη 
 
Ειδικά µέλη  
1. Για προµήθειες ηλεκτρολογικού υλικού 
Αλεξίου Μαρία, τακτικό µέλος 
Φωτέα Αικατερίνη, αναπληρωµατικό µέλος 
 
2. Για προµήθειες µηχανολογικού εξοπλισµού 
Φωτέα Αικατερίνη, τακτικό µέλος 
Ζηγκόπης Γεώργιος, αναπληρωµατικό µέλος 
 
3. Για προµήθειες ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
Καλαµποκάς Μιχάλης, τακτικό µέλος 
Ζηγκόπης Γεώργιος, αναπληρωµατικό µέλος 
 
4. Για προµήθειες ειδών πληροφορικής 
Ζαχαριάδης ∆ηµήτριος, τακτικό µέλος 
Φουντουκίδης Λάζαρος, αναπληρωµατικό µέλος 
 
5. Για είδη υπηρεσιών κήπων 
Μιχαηλίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος 
∆όρκας ∆ηµήτριος, αναπληρωµατικό µέλος 
 
6. Για προµήθειες τεχνολογικού εξοπλισµού 
Παρτσάλη Κασσιανή, τακτικό µέλος 
Βασιλειάδης Ιωάννης, αναπληρωµατικό µέλος 
 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
                        
                 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 19/2012 
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Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  15 - 1 - 2013 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                   Ακτσελής Γεώργιος                              
 


