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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ  ΓΖΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 14-10-2014 

ΓΥΤΗΚΖΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ     ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ 

 *******       ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 

 

Αξηζκόο  Απόθαζεο  33 / 2014 

 

Θ Ε Μ A: «Οξηζκόο, κεηά από θιήξσζε, ελόο (1) ηαθηηθνύ θαη ελόο (1) αλαπιεξσκαηηθνύ 

κέινπο ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο εξγαζηώλ θαη κεηαθνξώλ» 

 

 Σηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 14 Οθησβξίνπ 

2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Τξίηε θαη ώξα 13.30΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 2575/9-10-

2014 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 Ε  (8) 
 

1. Γσγάθνο Σηέθαλνο     5. Τειίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Καλάθεο Σηπιηαλόο     6. Λαιέο Γεκήηξηνο 

3. Κηνζένγινπ Διεπζέξηνο    7. Αιεμηάδνπ Ησάλλα 

4. Μπαξκπνπλάθεο Αιέμαλδξνο   8. Κνπζαγηαλλίδεο Τξηαληάθπιινο 

 

Α Π Ο Ν Σ Ε  (5) 
 

1. Εαραξηάδεο Λάδαξνο    4. Κνπζελίδεο Αιέμαλδξνο 

2. Γαβξηειίδεο Ησάλλεο    5. Σηνύπαο Κσλζηαληίλνο 

3. Κεραγηάο Αλέζηεο      
 

 νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα. 
 

 

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 7
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «νξηζκνύ κεηά από θιήξσζε ελόο (1) ηαθηηθνύ θαη ελόο (1) 

αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο εξγαζηώλ θαη κεηαθνξώλ», έζεζε 

ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Π.Γ. 28/1980. 
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β) Τελ αξηζκ. ΓΗΣΚΠΟ/Φ.18/νηθ.21508/4-11-2011 (ΦΔΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόθαζε ηνπ 

Υπνπξγνύ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

γ) Τελ αξηζκ. 100/2013 απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

δ) Τελ αξηζκ. 34/2013 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

ε) Τελ αλαγθαηόηεηα αληηθαηάζηαζεο ησλ αηξεηώλ κειώλ ηεο επηηξνπήο, αθνύ δελ 

απνηεινύλ πιένλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

 

 

 Ζ ζύζηαζε ηεο επηηξνπήο απηήο πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 

Π.Γ. 28/1980. Ζ παξαιαβή θάζε εξγαζίαο (παξνρή ππεξεζίαο) πνπ δηελεξγείηαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/1980 θαη δελ ζεσξείηαη σο έξγν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3669/2008, 

θαζώο θαη νη κεηαθνξέο θαη ινηπέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Σπλδέζκνπ, παξαιακβάλνληαη από 

ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, ε νπνία απνηειείηαη από δύν (2) ππαιιήινπο ηνπ Σπλδέζκνπ θαη 

έλα (1) κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ. Ο ζύκβνπινο νξίδεηαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη νη 

ππάιιεινη από ηνλ Πξόεδξν, αθνύ πξνεγεζεί ε δηελέξγεηα δεκόζηαο θιήξσζεο. 

 Ο νξηζκόο θξίλεηαη αλαγθαίνο, δηόηη ε ζύκβνπινο πνπ ήηαλ ηαθηηθό κέινο ηεο 

επηηξνπήο, θαζώο θαη ν αλαπιεξσηήο απηήο, δελ απνηεινύλ πιένλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

Σύκθσλα κε ηε δηελεξγεζείζα θιήξσζε πνπ έιαβε ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεδξίαζεο από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σπλδέζκνπ, σο κέιε ηεο επηηξνπήο, θιεξώζεθαλ ε 

Αιεμηάδνπ Ησάλλα, κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ Κνπζαγηαλλίδε Τξηαληάθπιιν. 

Οη αλσηέξσ, καδί κε ηνπο ππαιιήινπο πνπ νξίζζεθαλ, κεηά από θιήξσζε, κε ηελ 

αξηζκ. 34/2013 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ, ζα παξαιακβάλνπλ 

θάζε ππεξεζία πνπ ζα παξέρεηαη πξνο ην Σύλδεζκν, κέρξη 31-12-2014. 

 

 

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

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Π.Γ. 28/1980. 

β) Τελ αξηζκ. ΓΗΣΚΠΟ/Φ.18/νηθ.21508/4-11-2011 (ΦΔΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόθαζε ηνπ 

Υπνπξγνύ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

γ) Τελ αξηζκ. 100/2013 απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

δ) Τελ αξηζκ. 34/2013 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

ε) Τελ αλαγθαηόηεηα αληηθαηάζηαζεο ησλ αηξεηώλ κειώλ ηεο επηηξνπήο, αθνύ δελ 

απνηεινύλ πιένλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ. 
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Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

 Α. Απνδερόκελν ην απνηέιεζκα ηεο θιήξσζεο, νξίδεη σο ηαθηηθό κέινο ηεο 

επηηξνπήο παξαιαβήο εξγαζηώλ θαη κεηαθνξώλ γηα ην ππόινηπν ηνπ έηνπο θαη κέρξη 31-12-

2014, ηελ Αιεμηάδνπ Ησάλλα, κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ Κνπζαγηαλλίδε Τξηαληάθπιιν. 

 Β. Οη αλσηέξσ καδί κε ηνπο ππαιιήινπο, πνπ νξίζζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 100/2013 

απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σπλδέζκνπ, κεηά ηε δηελέξγεηα θιήξσζεο, ζα παξαιακβάλνπλ 

θάζε παξνρή ππεξεζίαο ηνπ Σπλδέζκνπ κέρξη 31-12-2014. 

 

 

 Ζ απόθαζε απηή έιαβε  α/α  33. 

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

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ    Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

 

 Τειίδεο Αλαζηάζηνο    Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Γεκνηηθόο Σύκβνπινο Θεζζαινλίθεο  ΠΔ Γηνηθεηηθόο 
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