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Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                             Απόσπασμα  

Τηλέφωνο       :  2313-313690                         Από το πρακτικό της  09-03-2022 

                                                                                                          συνεδρίασης του Δ.Σ. 

Αριθμός Απόφασης: 31/2022       

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου 
Αμπελοκήπων – Μενεμένης.  
 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η του μήνα Μαρτίου έτους 2022, 

ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με την υπ ́ αρ. 18318/13-03-2020 και 163/29-05-2020 

εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α /́11-03-2020), μετά από τη με Α.Π. 5406/04-03-2022 

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 οι δεκαοκτώ  (18) και απόντες οι δεκαπέντε (15). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος 1 Γρούγιος Ηλίας 
2 Κουσενίδης Αλέξανδρος 2 Κατζικάς Γεώργιος 
3 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 3 Καρράς Ευστράτιος 
4 Σεμερτζίδου Αγγελική 4 Κεσόγλου Παύλος 
5 Κουσίδης Γεώργιος 5 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 
6 Κωνσταντίνου Κυριάκος 6 Καζαντζίδης Γεώργιος 
7 Σιδηρόπουλος Σάββας 7 Σουσλόγλου Νικόλαος 
8 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 8 Κυριλλίδης Γεώργιος 
9 Γυμνόπουλος Κοσμάς 9 Γκαλέτσης Αθανάσιος 
10 Αποστολίδου Μαρία 10 Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία 

11 Φουκίδης Απόστολος 11 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 

12 Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία 12 Μύθυμη Ελένη 

13 Ζυγανιτίδης Απόστολος 13 Νοτάκης Ιωάννης 
14 Μανωλόπουλος Βασίλης 14 Τσομπανοπουλου Μελίσα 

15 Παπαδήμας Αναστάσιος 15 Καρασαρλίδου Σοφία 

16 Αβραμίδης Μωυσής   

17 Ράπτου Όλγα   

18 Σμήλιος Ηλίας   

 

Στην συνεδρίαση  κλήθηκε επίσης, κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, και ήταν παρών και ο 

Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

Πρακτικά τήρησε η ορισθείσα ως υπεύθυνη για τον σκοπό αυτό, τακτική υπάλληλος του Δήμου, κα. 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 

 

 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 
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Επίσης κλήθηκαν, κατά την παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης ο οποίος ήταν παρών και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Μενεμένης κα. Παληκαρίδου Αναστασία, η οποία ήταν απούσα.  

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση δύο (2) 
έκτακτων θεμάτων με την μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα την συζήτησή τους 
ως έκτακτα.  
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης και  ο Αντιδήμαρχος κ. Μανωλόπουλος Βασίλειος 
έθεσε υπ’ όψιν των μελών ότι: 
 

Έχοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις: 
 α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», β) του Ν. 

3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης»,  

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,  

δ) του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών»,  

ε) του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α): «Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, 

ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ», στ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,  
ζ) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», η) του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», θ) του Ν. 4555/2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] κ.λ.π.», όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

2. Το γεγονός ότι ο Δήμος έχει ανάγκη προμήθειας των παρακάτω αναφερόμενων οχημάτων για την κάλυψη 

των αυξημένων αναγκών που αφορούν τόσο στη μετακίνηση του προσωπικού όσο και στην 
αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου (Τμήμα πρασίνου, Τμήμα συντήρησης έργων και 
αποθήκης υλικών). Η προμήθεια των παρακάτω οχημάτων κρίνεται απαραίτητη για λόγους ασφαλείας, 
λειτουργικούς αλλά και οικονομικούς, καθώς ο στόλος των οχημάτων του Δήμου είναι ως επί το πλείστον 
παλαιός με αποτέλεσμα οι φυσιολογικές φθορές των οχημάτων να είναι περισσότερες από το συνηθισμένο 

και το κόστος συντήρησης και επισκευής τους να είναι ασύμφορο έως και μη πραγματοποιήσιμο. Για τους 
ανωτέρω λόγους, ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει στην ενοικίαση αντίστοιχων φορτηγών αυτοκινήτων, από 

το 2021, με ετήσιο κόστος περίπου 20.000,00€, με σκοπό την κάλυψη των καθημερινών υπηρεσιακών 
αναγκών. Επιπλέον, τα προς προμήθεια οχήματα θα είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας γεγονός που 

θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνεπάγεται η χρήση των 
παλιών οχημάτων. 
Τέλος, η προμήθεια των οχημάτων αυτών θα καλυφθεί από τις επιχορηγήσεις του Προγράμματος 
Φιλόδημος ΙΙ και δε θα επιβαρύνει οικονομικά το Δήμο.  

Εισηγούμαστε: 

Την έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια των οχημάτων που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Η προμήθεια προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ μέσω της επιχορήγησης 
«Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ». Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
της δαπάνης της εν λόγω προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των 89.280,00€ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24%). Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό Έτους 2022 πίστωση 

ύψους 217.097,91€  στον ΚΑ 64.7132.01 για την «Προμήθεια Οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου» 
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Πίνακας Οχημάτων προς προμήθεια 

1. Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» 

Είδος Ποσότητα                 Προϋπολογισμός 

Φορτηγό με ανατροπή<3.5tn 2 89.280,00€ 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο 

απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,  

 

                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α) Εγκρίνει την προμήθεια των οχημάτων που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα. Η προμήθεια 

προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ μέσω της επιχορήγησης «Επιχορήγηση 

των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ». Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης της 
εν λόγω προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των 89.280,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Για την 
κάλυψη της σχετικής δαπάνης έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό Έτους 2022 πίστωση ύψους 
217.097,91€  στον ΚΑ 64.7132.01 για την «Προμήθεια Οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου». 

 

 

Πίνακας Οχημάτων προς προμήθεια 

1. Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» 

Είδος Ποσότητα                 Προϋπολογισμός 

Φορτηγό με ανατροπή<3.5tn 2 89.280,00€ 

 

 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 31/2022. 

 

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

  Ο Πρόεδρος    

                                                                                            Τα Μέλη 

Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 

Αμπελόκηποι  10 - 03 – 2022 

 

Η υπεύθυνη τήρησης πρακτικών                                                                  Ο Πρόεδρος 
 

 

   Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                        Κουσενίδης Αλέξανδρος
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