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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21.03.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε.  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης : 69 / 2022 

 
ΘΕΜΑ: Σημειακή τροποποίηση της με αριθμό 366/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. 
 

 

  Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η του μήνα Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 6264/17-

03-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στο καθένα από τα μέλη - 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) Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4) 

Σιδηρόπουλος Σάββας  5) Γρούγιος Ηλίας 6) Κωνσταντίνου Κυριάκος 7) Τσομπανοπούλου Μελίσα. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Καζαντζίδης Γεώργιος 2) Κυριλλίδης Γεώργιος. 

    

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

 Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) έκτακτου 

θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως έκτακτο. 

 

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

 

Με τη με αριθμό 366/2021 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ: Ω1ΩΛΩΨΕ-4Δ3) ορίστηκαν τα μέλη των 

Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής έτους 2022 μετά από κλήρωση. Ως μέλος στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν όλα τα υπόλοιπα Τμήματα και 

γενικής φύσεως αναθέσεις των Επιτροπών κληρώθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κυρία Ανδρεωσάτου Σταυρούλα, 

η οποία υπέβαλε τη με αριθ. πρωτ2429/31-1-2022 αίτηση και ζήτησε την απαλλαγή της από την ανωτέρω 

αρμοδιότητα για τους λόγους που αναφέρει η αίτησή της, και αυτή έγινε δεκτή από τη Διοίκηση του Δήμου. Για τον 

λόγο αυτόν την 23
η
 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε από τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών και  

Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης συμπληρωματική κλήρωση, ώστε να αντικατασταθεί η αιτούσα. 

 

Σύμφωνα με το Πρακτικό της συμπληρωματικής κλήρωσης  καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αντικαταστήσει στην 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν όλα τα υπόλοιπα Τμήματα 

και γενικής φύσεως αναθέσεις την Ανδρεωσάτου Σταυρούλα, ώστε η σύνθεση της Επιτροπής να είναι ως εξής: 
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Τακτικά Μέλη 

1. Κωνσταντινιδης Στέφανος  

2. Αλευρόπουλος Παναγιώτης  

3. Γιαννούλης Ευστράτιος  

  

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Δαικίδης Ιωάννης  

2. Ζαχαριάδης Δημήτριος  

3. Μέτου Στέλλα  

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 366/2021 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής 

 

  

 

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

προέδρου 

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Σύμφωνα με το Πρακτικό της συμπληρωματικής κλήρωσης  η Οικονομική Επιτροπή  αντικαταστεί στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν όλα τα υπόλοιπα Τμήματα και 

γενικής φύσεως αναθέσεις την Ανδρεωσάτου Σταυρούλα και η σύνθεση της Επιτροπής  είναι ως εξής: 

 

Τακτικά Μέλη 

1. Κωνσταντινιδης Στέφανος  

2. Αλευρόπουλος Παναγιώτης  

3. Γιαννούλης Ευστράτιος  

  

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Δαικίδης Ιωάννης  

2. Ζαχαριάδης Δημήτριος  

3. Μέτου Στέλλα  

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 366/2021 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής 

 

 Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 69 / 2022. 

 

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

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  22.03.2022 

 

 

 

                             Η  Πρόεδρος 

 

                        Αποστολίδου Μαρία 


