
 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 23/19-10-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης 
 

Αριθµ. Απόφ. 394/2016. ΘΕΜΑ :  «Κλήρωση ∆ηµοτικού 

Συµβούλου ως µέλος Επιτροπής 

παραλαβής προµήθειας µε τις 

διατάξεις του Π.∆. 28/80». 

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 19η-10-2016 ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ αριθµ. 
35554/14-10-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η οποία 
επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 93, 95 
και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν παρόντα   
25   δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) προσήλθε κατά τη συζήτηση του 
19ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης το 
οποίο συζητήθηκε 1ο . 

2 Αγοραστούδη Ευγενία 2 Αναγνώστου Πασχάλης 

3 Αποστόλου Στυλιανός 3 Γκουστίλης Θεόδωρος 

4 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 4 Ιωσηφίδης Ιωάννης 

5 Βογιατζής ∆ηµήτριος 5 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 

6 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 6 Χρυσοχόου Παύλος 

7 Γκιζάρης Στέργιος 7 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

8 Ζελιλίδης ∆αµιανός 8 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

9 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

10 Καρκατζίνος Νικόλαος    

11 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)    

12 Κοντοπίδης Γεώργιος   

13 Κεφαλάς Ανέστης   

14 Λαγός Νικόλαος   

15 Λιάντας ∆ηµήτριος   

16 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

17 Μουστάκας Βασίλειος   

18 Μπίκος Κωνσταντίνος   

19 Πονερίδης Παναγιώτης    

20 Πράτανος Απόστολος     

21 Σαµαράς Σωκράτης   
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22 Σαραφιανός Χρήστος    

23 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

24 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.)    

25 Τσολάκης Απόστολος   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Η ∆.Σ. Ακριτίδου Μαρία υπέβαλε δήλωση παραίτησης από το αξίωµα της ∆ηµοτικού  
Συµβούλου του συνδυασµού «∆ηµοκρατική Ενότητα Θέρµης» η οποία και έγινε αποδεκτή µε 
την αριθ.  1914/35368/13-10-2016 απόφαση ∆ηµάρχου και τη θέση της κατέλαβε αφού έδωσε 
το νόµιµο όρκο ο ∆.Σ. Λιάντας ∆ηµήτριος 
 
Το 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε  ότι σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Π. ∆/τος 28/80 η παραλαβή εκάστης δηµοτικής προµηθείας 
εκτελείται υπό επιτροπής αποτελουµένης εκ δύο υπαλλήλων του δήµου και ενός δηµοτικού 
συµβούλου, εν ελλείψει δε υπαλλήλων ορίζονται ισάριθµοι αυτών δηµοτικού σύµβουλοι. Οι 
δηµοτικοί σύµβουλοι ορίζονται υπό του δηµοτικού συµβουλίου, οι δε υπάλληλοι υπό του 
δηµάρχου, προτιµωµένων των κατά βαθµόν ανώτερον.  
 
Επίσης, σύµφωνα µε το υπ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700 από 19-09-2012 έγγραφο του 
Τµήµατος Προστασίας Πολιτών του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης στις περιπτώσεις που για τη νόµιµη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 
παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων προβλέπεται η συµµετοχή 
µέλους ή µελών άλλου συλλογικού οργάνου π.χ. ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, εφαρµόζεται υποχρεωτικά από τη ∆ιοίκηση η διαδικασία της προβλεπόµενης από 
τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 κλήρωσης.  
 
Στη συνέχεια διενεργήθηκε κλήρωση από την Πρόεδρο για την Επιτροπή Παραλαβής 
Προµήθειας  υγρών καυσίµων κίνησης & θέρµανσης και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του 
δήµου Θέρµης, των Κέντρων Κοινωνικής Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θέρµης 
(ΚΕ.ΚΟΙ.ΠΡΟ) της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος και 
Αθλητισµού Θέρµης (∆Ε.Π.Π.Α.Θ.), της Α/θµιας και της Β/θµιας Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Θέρµης» (αρ.µελ. 52/2015)  
  
Σύµφωνα µε το αποτέλεσµά της εκλέγονται µέλη στην  παραπάνω επιτροπή  οι ∆.Σ. κ.κ. 
Αποστόλου Στυλιανός µε αναπληρωτή τον κ.κ. Καραουλάνη ∆ηµήτριο. 
  
 
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου και της υπηρεσίας, την ανάγκη συγκρότησης των επιτροπών και τις 
ισχύουσες διατάξεις του Π.∆. 28/80,  καθώς και το αποτέλεσµα της κλήρωσης του Ν. 
4024/2011, καθώς και του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και Ν. 3852/2010   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα 

 
 Ορίζει ως µέλος έπειτα από κλήρωση  της επιτροπής παραλαβής προµήθειας υγρών καυσίµων 
κίνησης & θέρµανσης και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του δήµου Θέρµης, των Κέντρων 
Κοινωνικής Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θέρµης (ΚΕ.ΚΟΙ.ΠΡΟ) της ∆ηµοτικής 
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Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος και Αθλητισµού Θέρµης (∆Ε.Π.Π.Α.Θ.), 
της Α/θµιας και της Β/θµιας Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου Θέρµης» (αρ.µελ. 52/2015)  
  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 394/2016. 

 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 
                                                     Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

 

          ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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