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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 06.12.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 336/2021 

 
ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προϊόντων Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Υλικής Συνδρομής του 

Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 25346/02-12-2021 

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κουσίδης Γεώργιος 4) Γυμνόπουλος Κοσμάς  5) 

Κωνσταντίνου Κυριάκος 6) Αβραμίδης Κυριάκος. 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή  2) Κατζικάς Γεώργιος 3) Τσομπανοπούλου Μελίσα . 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση τεσσάρων (4) έκτακτων 

θεμάτων  με τη μορφή  των κατεπειγόντων  και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή τους ως έκτακτα . 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο
 θέμα Εκτός  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Στο πλαίσιο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 

για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» και έχοντας υπόψη: 

1) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11
ης

 

Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους και τον Συμπληρωματικό 

αυτού (ΕΕ) αριθ. 532/13-3-2014 

2) Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) C (2014) 9803 final της 15
ης

 Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) 

3) Την υπ’ αριθ. Δ23/οικ. 23761/1507/27-5-2015 Απόφαση (ΦΕΚ 1064 Β/2015): «Προσδιορισμός 

Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους 

(ΤΕΒΑ/FEAD)» 

4) Την υπ’ αριθ. Δ23/οικ.17108/875/10.04.2017 (ΦΕΚ Β’ 1474/28.04.2017) Απόφαση της Αναπληρώτριας 

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης “Καθορισμός όρων και 

προϋποθέσεων ένταξης ωφελούμενων Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής 
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Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (TEBA/FEAD)»”, όπως 

τροποποιημένη ισχύει. 

5) Τον Οδηγό Εφαρμογής για τις Κεντρικές-Αποκεντρωμένες Προμήθειες  (Έκδοση 6η/19-1-2021) όπως 

έχει εκδοθεί από τη Διαχειριστική Αρχή- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ι- Επισιτιστικής ή/και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ), ο οποίος στο άρθρο 7.1.2.2 προβλέπει ότι: 

«Για την ορθή παραλαβή των τροφίμων ορίζονται Επιτροπές Παραλαβής: 

-Ο ορισμός και η συγκρότηση των Επιτροπών Παραλαβής διέπεται από την εθνική νομοθεσία περί προμηθειών 

δημοσίου.  

-Οι Επιτροπές ορίζονται από τον Δικαιούχο ή/και οποιονδήποτε άλλο Εταίρο - φορέα του δημοσίου, που συμμετέχει 

στην Κοινωνική Σύμπραξη.  

-Ο φορέας που ορίζει Επιτροπή, την συγκροτεί μόνο από δικούς του υπαλλήλους.  

-Το αρμόδιο όργανο για τον ορισμό και τη συγκρότηση των Επιτροπών Παραλαβής είναι αυτό που προβλέπεται στην 

εθνική νομοθεσία περί προμηθειών που διέπει τον φορέα που ορίζει την Επιτροπή.  

-Η Επιτροπή Παραλαβής οφείλει να κάνει μακροσκοπικό έλεγχο κατά την παραλαβή των προϊόντων. Ειδικότερα για 

τα ευπαθή προϊόντα, συστήνεται να γίνεται έλεγχος και σε προγενέστερο στάδιο (π.χ. πριν από τη συσκευασία του 

κρέατος) από τις υγειονομικές υπηρεσίες των Περιφερειών που μετέχουν στην Κοινωνική Σύμπραξη ή από άλλα μέλη 

της Κοινωνικής Σύμπραξης (εταίρους ή άτυπα μέλη), τα οποία έχουν σχετική τεχνογνωσία ή από τρίτους, αρμόδιους 

στον έλεγχο καταλληλότητας (π.χ. ΕΦΕΤ, ιδιωτικά εργαστήρια κ.λπ.).  

-Οι Επιτροπές Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής (Δικαιούχου) οφείλουν να συντάσσουν Πρωτόκολλο Παραλαβής 

αμέσως μόλις τα προϊόντα παραδοθούν από τον προμηθευτή στις αποθήκες του Δικαιούχου και των Εταίρων του και 

σε κάθε περίπτωση πριν από τη διανομή των προϊόντων στους ωφελούμενους 

-Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παραδίδει τα προϊόντα απ’ ευθείας σε αποθήκες των Εταίρων ή στα σημεία 

διανομής, θα πρέπει να συντάσσονται Προσωρινά Πρωτόκολλα Παραλαβής στα εν λόγω σημεία (…..)». 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή  

 

Να προβεί στον ορισμό της Επιτροπής Παραλαβής του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης για το Πρόγραμμα 

Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ  που υλοποιεί η Κοινωνική Σύμπραξη  Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

(Δυτικό Τμήμα), η οποία θα απαρτίζεται από τρία μέλη και συγκεκριμένα από τους :  

α) Πασχαλίδου Αικατερίνη, με αντικαταστάτρια της την Ρουσσέτη Μαγδαληνή, υπαλλήλους του Δήμου 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

β) Αρτζανίδη Αθανάσιο, με αντικαταστάτη του τον Θωμαΐδη Ευάγγελο, υπαλλήλους του Δήμου 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης και  

γ) Τσολάκη Αθανάσιο, υπάλληλο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, με αντικαταστάτη του την Όλγα Σαμαρά, 

υπάλληλο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του 

προέδρου 

 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α)  Ορίζει  την Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης για το Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ  που υλοποιεί η Κοινωνική Σύμπραξη  Π.Ε. Θεσσαλονίκης (Δυτικό Τμήμα), η οποία 



3 

 

                                                                                  

                                                                                    

                                                                                  ΑΔΑ: 66ΒΩΩΨΕ-ΒΑΓ 

 

θα απαρτίζεται από τρία μέλη και συγκεκριμένα από τους :  

α) Πασχαλίδου Αικατερίνη, με αντικαταστάτρια της την Ρουσσέτη Μαγδαληνή, υπαλλήλους του Δήμου 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

β) Αρτζανίδη Αθανάσιο, με αντικαταστάτη του τον Θωμαΐδη Ευάγγελο, υπαλλήλους του Δήμου 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης και  

γ) Τσολάκη Αθανάσιο, υπάλληλο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, με αντικαταστάτη του την Όλγα Σαμαρά, 

υπάλληλο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 336/2021. 

 

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

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 07.12.2021 

 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 

 
Αποστολίδου Μαρία 


