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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΘΚΗΣ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΔΗΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 8-4-2014 

ΔΥΤΘΚΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΘΚΗΣ     ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ 

 *******       ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο  16 / 2014 

 

Θ Ε Μ A: «Εθρώξεζε αξκνδηνηήησλ ζηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή» 

 

 Σηνλ Εύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 8 Απξηιίνπ 2014 

εκέξα ηεο εβδνκάδαο Τξίηε θαη ώξα 13.30΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην 

ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 928/4-4-2014 έγγξαθε 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 95 θαη 247 ηνπ Κώδηθα Δήκσλ (Ν. 3463/2006). 

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

3463/2006), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 12 κειώλ ήηαλ: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε  (7) 
 

1. Θενηνθάηνο Εξσηόθξηηνο     5. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή 

2. Τειίδεο Αλαζηάζηνο     6. Μαλδαιηαλόο Αιέμαλδξνο 

3. Καλάθεο Σηπιηαλόο      7. Θζααθίδε Άληδεια 

4. Κηνζένγινπ Ειεπζέξηνο  

 

Α Π Ο Ν Σ Ε  (5) 
 

1. Ζέξβαο Κσλζηαληίλνο     4. Παπαδόπνπινο Θσαθείκ 

2. Καξνύκπεο Αληώλεο      5. Κνπζελίδεο Αιέμαλδξνο 

3. Λεθάθεο Πέηξνο  
 

νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 

4
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «εθρώξεζεο αξκνδηνηήησλ ζηελ Εθηειεζηηθή 

Επηηξνπή», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ: 

α) Τελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τελ αξηζκ. 5236/8/26-1-2007 εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ. 

 

Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ όηη ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή είλαη 

νιηγνκειήο (ηξία κέιε) γηα λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί πην επέιηθηα θαη λα ζπλέξρεηαη ζπρλόηεξα 

γηα ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ Σπλδέζκνπ. 
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 Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006, ε 

Εθηειεζηηθή Επηηξνπή έρεη ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θαη όζεο ηεο 

αλαηίζεληαη από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην. Δελ κπνξνύλ λα κεηαβηβαζηνύλ νη αξκνδηόηεηεο 

πνπ αθνξνύλ ηε δηάιπζε ηνπ Σπλδέζκνπ.  

Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη επίθεηληαη δεκνηηθέο εθινγέο, 

πξνηείλεηαη ε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζηελ Εθηειεζηηθή 

Επηηξνπή, ζρεηηθώλ κε ζέκαηα: 

- ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ εηεζίνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Σπλδέζκνπ, 

- αλακνξθώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Σπλδέζκνπ,  

- αλαζέζεσλ έξγσλ, κειεηώλ, πξνκεζεηώλ, εξγαζηώλ, κηζζώζεσλ θαη εθκηζζώζεσλ, 

εθπνηήζεσλ, ε αμία ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηα εθάζηνηε νξηδόκελα ρξεκαηηθά όξηα 

ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε αλάζεζε πξνβιέπεηαη ξεηά 

από δηάηαμε λόκνπ, 

- έγθξηζεο θαηαζηξνθήο αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία δελ έρνπλ θακία αμία γηα ην Σύλδεζκν,  

- έγθξηζεο δηελέξγεηαο εθδειώζεσλ θαη γεληθόηεξα δαπαλώλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

158 ηνπ Ν. 3463/2006 (Κώδηθαο Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ), 

- νξηζκνύ κειώλ θαη ζπγθξόηεζεο επηηξνπώλ γηα έξγα, κειέηεο, πξνκήζεηεο, 

ππεξεζίεο, κηζζώζεηο, εθκηζζώζεηο, εθπνηήζεηο, θαηαζηξνθέο αληηθεηκέλσλ, 

εθηηκήζεηο θαη αγνξέο, αληαιιαγέο αθηλήησλ. 

 

Σηε ζπλέρεηα έιαβε ην ιόγν ν θ. Μαλδαιηαλόο Αιέμαλδξνο, δεκνηηθόο ζύκβνπινο 

Κνξδειηνύ – Επόζκνπ, ν νπνίνο δήηεζε ηελ απόζπξζε ηνπ ζέκαηνο, επηρεηξεκαηνινγώληαο 

όηη θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν αδπλαηίδεη ν ξόινο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ζηελ νπζία 

θαηαξγείηαη, δηόηη όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ιεηηνπξγία θαη ην κέιινλ ηνπ Σπλδέζκνπ ζα 

ζπδεηνύληαη ζηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή, πνπ απνηειεί νιηγνκειέο θαη κε πεξηνξηζκέλε 

αληηπξνζώπεπζε όξγαλν. 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ αθνινύζσο αλέθεξε όηη γηα ιόγνπο θαη κόλν νκαιήο θαη 

απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Σπλδέζκνπ, πξνηείλεηαη ε κεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ θαη έζεζε ζε ςεθνθνξία ηελ πξόηαζε γηα απόζπξζε ηνπ ζέκαηνο. 

Υπέξ ηεο απόζπξζεο ηνπ ζέκαηνο ηάρζεθε θαη ν θ Θενηνθάηνο Εξσηόθξηηνο, 

δεκνηηθόο ζύκβνπινο Θεζζαινλίθεο, δειώλνληαο πσο ζα παξεπξίζθεηαη ζε θάζε 

κειινληηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

Σηελ ςεθνθνξία πνπ επαθνινύζεζε, ππέξ ηεο απόζπξζεο ηνπ ζέκαηνο ηάρζεθαλ νη 

θ.θ. Μαλδαιηαλόο Αιέμαλδξνο, δεκνηηθόο ζύκβνπινο Κνξδειηνύ – Επόζκνπ θαη Θενηνθάηνο 

Εξσηόθξηηνο, δεκνηηθόο ζύκβνπινο Θεζζαινλίθεο. Τα ππόινηπα παξηζηάκελα κέιε ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηάρζεθαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο. 
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 Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Τελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τελ αξηζκ. 5236/8/26-1-2007 εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ. 

γ) Τηο ηνπνζεηήζεηο όισλ ησλ παξηζηάκελσλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 

Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ε Θ  Κ Α Σ Α  Π Λ Ε Θ Ο Ψ Η Φ Θ Α 

 

 Α. Μεηαβηβάδεη πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηνπ Σπλδέζκνπ, ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ζέκαηα: 

- ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ εηεζίνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Σπλδέζκνπ, 

- αλακνξθώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Σπλδέζκνπ, 

- αλαζέζεσλ έξγσλ, κειεηώλ, πξνκεζεηώλ, εξγαζηώλ, κηζζώζεσλ θαη εθκηζζώζεσλ, 

εθπνηήζεσλ, ε αμία ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηα εθάζηνηε νξηδόκελα ρξεκαηηθά όξηα 

ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε αλάζεζε πξνβιέπεηαη ξεηά 

από δηάηαμε λόκνπ, 

- έγθξηζεο θαηαζηξνθήο αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία δελ έρνπλ θακία αμία γηα ην Σύλδεζκν, 

- έγθξηζεο δηελέξγεηαο εθδειώζεσλ θαη γεληθόηεξα δαπαλώλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

158 ηνπ Ν. 3463/2006 (Κώδηθαο Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ), 

- νξηζκνύ κειώλ θαη ζπγθξόηεζεο επηηξνπώλ γηα έξγα, κειέηεο, πξνκήζεηεο, 

ππεξεζίεο, κηζζώζεηο, εθκηζζώζεηο, εθπνηήζεηο, θαηαζηξνθέο αληηθεηκέλσλ, 

εθηηκήζεηο θαη αγνξέο, αληαιιαγέο αθηλήησλ. 

- Β. Μπνξεί, όηαλ θξίλεη ζθόπηκν, λα αζθεί ην ίδην ηηο κεηαβηβαζζείζεο αξκνδηόηεηεο. 

Μεηνςήθεζε ν θ. Θενηνθάηνο Εξσηόθξηηνο, δεκνηηθόο ζύκβνπινο Θεζζαινλίθεο, 

θξίλνληαο πσο δελ ζπληξέρεη νπζηαζηηθόο ιόγνο κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ζηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή.  

Ο θ. Μαλδαιηαλόο Αιέμαλδξνο, δεκνηηθόο ζύκβνπινο Κνξδειηνύ – Επόζκνπ απείρε 

ηεο ςεθνθνξίαο, επηθαινύκελνο ηε κε απνδνρή ηεο πξόηαζήο ηνπ γηα απόζπξζε ηνπ 

ζέκαηνο. 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α  16. 

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

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ    Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

 

 Τειίδεο Αλαζηάζηνο    Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Δεκνηηθόο Σύκβνπινο Θεζζαινλίθεο  ΠΕ Δηνηθεηηθόο 
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