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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ  ΓΖΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 24-4-2013 

ΓΥΤΗΚΖΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ     ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ 

 *******       ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο  19 / 2013 

 

Θ Δ Μ A: «Αλάθιεζε ηεο αξηζκ. 13/2013 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ» 

 

 Σηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 24 Απξηιίνπ 2013 

εκέξα ηεο εβδνκάδαο Τεηάξηε θαη ώξα 13.00΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 991/8-4-

2013 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 95 θαη 247 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006).  

 Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν. 

3463/2006), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ ήηαλ: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ  (7) 
 

1. Διεπζεξηάδεο Φξήζηνο – Κσλζηαληίλνο   5. Φαζθαιήο Νηθόιανο 

2. Καξνύκπεο Αληώλεο     6. Παπαδόπνπινο Ησαθείκ 

3. Λεθάθεο Πέηξνο      7. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή 

4. Ηζααθίδε Άληδεια  

 

Α Π Ο Ν Σ Δ  (6) 
 

1. Γάθεο Βαζίιεηνο      4. Κηνζένγινπ Διεπζέξηνο 

2. Καλάθεο Σηπιηαλόο      5. Εεηεξίδεο Θεόδσξνο 

3. Εέξβαο Κσλζηαληίλνο     6. Κνπζελίδεο Αιέμαλδξνο 

 

 νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα. 
 

 Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 1
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «αλάθιεζεο ηεο αξηζκ. 13/2013 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 249 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τε ζπζηαηηθή πξάμε ηνπ Σπλδέζκνπ (ΦΔΚ 503/Β΄/17-5-1975) θαη ηελ ηειεπηαία 

ηξνπνπνίεζε απηήο (ΦΔΚ 502/Β΄/28-6-1996). 

γ) Τηο αξηζκ. 20/2012 θαη 13/2013 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ. 
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δ) Τα Απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνύ−Καηνηθηώλ 2011 πνπ αθνξνύλ ζηνλ De 

Facto Πιεζπζκό ηεο Φώξαο, ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 2891/15-3-2013 απόθαζε ηεο 

Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο (ΦΔΚ 630/Β΄/20-3-2013). 

ε) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4147/2013. 

 

Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ όηη κε ηελ αξηζκ. 2891/15-3-

2013 απόθαζε ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο (ΦΔΚ 630/Β΄/20-3-2013), δεκνζηεύζεθαλ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνύ−Καηνηθηώλ 2011 πνπ αθνξνύλ ζηνλ De Facto 

Πιεζπζκό ηεο Φώξαο. 

Καηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4147/2013 «Τα απνηειέζκαηα 

απνγξαθήο πιεζπζκνύ, πνπ δεκνζηεύνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεκνηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο πεξηόδνπ, επέξρνληαη από ηελ έλαξμε ηεο λέαο 

δεκνηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο πεξηόδνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Μέξνπο Ζ΄ 

(Οηθνλνκηθά), θαζώο θαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αληηκηζζίαο ησλ αηξεηώλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 

92 ηνπ παξόληνο ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο πιεζπζκνύ επέξρνληαη θαηά ην επόκελν 

νηθνλνκηθό έηνο από ηε δεκνζίεπζή ηνπο. Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ δεκνηηθώλ θαη 

πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ δηεμάγνληαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιόγσ απνγξαθήο». 

 Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Σπλδέζκνπ κε ηελ αξηζκ. 20/2012 απόθαζή ηνπ, 

ελέθξηλε ην ύςνο ησλ ππνρξεσηηθώλ εηζθνξώλ ησλ δήκσλ κειώλ ηνπ, ιακβάλνληαο ππόςε 

ηα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο έηνπο 2001, δεδνκέλνπ όηη θαηά ην ρξόλν ιήςεο 

ηεο αλσηέξσ απόθαζεο (14-11-2012) δελ είραλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ πιεζπζκνύ έηνπο 2011. 

 Σηε ζπλέρεηα κε ηελ αξηζκ. 13/2013 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

πξνζαξκόζζεθαλ νη εηζθνξέο ησλ δήκσλ κειώλ ηνπ Σπλδέζκνπ έηνπο 2013 ζηα δεδνκέλα 

ηεο απνγξαθήο κόληκνπ πιεζπζκνύ έηνπο 2011, ηεξνπκέλεο ηεο αλά θάηνηθν εηζθνξάο πνπ 

θαηαβάιεη ν θάζε δήκνο κέινο, όπσο απηή πξνζδηνξίζζεθε κε ηελ αξηζκ. 20/2012 απόθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.  

 Αθνινύζσο, κε ηελ αξηζκ. 2891/15-3-2013 απόθαζε ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο 

Αξρήο (ΦΔΚ 630/Β΄/20-3-2013) αλαθνηλώζεθαλ ηα Απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο 

Πιεζπζκνύ−Καηνηθηώλ 2011 πνπ αθνξνύλ ζηνλ De Facto Πιεζπζκό ηεο Φώξαο, ν νπνίνο 

ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ύςνπο ησλ εηζθνξώλ ηνπ θάζε δήκνπ κέινπο ηνπ 

Σπλδέζκνπ. Όκσο, ε ηζρύο ηεο αλσηέξσ απνγξαθήο εθαξκόδεηαη από ηε λέα δεκνηηθή 

πεξίνδν. Δπνκέλσο, πξέπεη λα αλαθιεζεί ε αξηζκ. 13/2013 πξνεγνύκελε απόθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη λα επαλέιζεη ε ηζρύο ηεο αξηζκ. 20/201 απόθαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 

 

 Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο όισλ ησλ Σπκβνύισλ θαη έρνληαο ππόςε: 
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α) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 249 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τε ζπζηαηηθή πξάμε ηνπ Σπλδέζκνπ (ΦΔΚ 503/Β΄/17-5-1975) θαη ηελ ηειεπηαία 

ηξνπνπνίεζε απηήο (ΦΔΚ 502/Β΄/28-6-1996). 

γ) Τηο αξηζκ. 20/2012 θαη 13/2013 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

δ) Τα Απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνύ−Καηνηθηώλ 2011 πνπ αθνξνύλ ζηνλ De 

Facto Πιεζπζκό ηεο Φώξαο, ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 2891/15-3-2013 απόθαζε ηεο 

Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο (ΦΔΚ 630/Β΄/20-3-2013). 

ε) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4147/2013. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α. Αλαθαιεί ηελ αξηζκ. 13/2013 πξνεγνύκελε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

Β. Δπαλαθέξεη ηελ ηζρύ ηεο αξηζκ. 20/201 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, 

θαηά ηελ νπνία ε εηήζηα ζπκκεηνρή ηνπ θάζε δήκνπ, έρεη σο εμήο: 

Α/Α ΓΖΜΟ ΚΑΣΟΗΚΟΗ ΔΤΡΩ/ΑΣΟΜΟ ΤΝΟΛΟ 

1. Θεζζαινλίθεο 363.987 0,135 € 49.138,25 € 

2. Παύινπ Μειά 77.799 0,396 € 30.808,40 € 

3. Κνξδειηνύ-Δπόζκνπ 74.254 0,396 € 29.404,58 € 

4. Νεάπνιεο-Σπθεώλ 72.005 0,396 € 28.513,98 € 

5. Ακπεινθήπσλ-Μελεκέλεο 55.869 0,396 € 22.124,12 € 

 ΤΝΟΛΟ             643.914 159.989,33 € 

 

 

 Ζ απόθαζε απηή έιαβε  α/α  19. 

 Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ    Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

 

   Διεπζεξηάδεο Φξήζηνο-Κσλζηαληίλνο  Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

    Γεκνηηθόο Σύκβνπινο Θεζζαινλίθεο  ΠΔ Γηνηθεηηθόο 
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