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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ  ΓΖΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 28-2-2014 

ΓΥΤΗΚΖΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ     ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ 

 *******       ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο  9 / 2014 

 

Θ Ε Μ A: «Σπγθξόηεζε επηηξνπήο γηα ηελ θαηαζηξνθή αληηθεηκέλσλ θπξηόηεηαο Σπλδέζκνπ 

πνπ δελ έρνπλ θακία αμία» 

 

 Σηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 

2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ώξα 13.00΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 425/20-2-

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  (7) 
 

1. Εέξβαο Κσλζηαληίλνο     5. Λεθάθεο Πέηξνο 

2. Καλάθεο Σηπιηαλόο      6. Ηζααθίδε Άληδεια 

3. Καξνύκπεο Αληώλεο     7. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή 

4. Κηνζένγινπ Διεπζέξηνο  

 

Α Π Ο Ν Σ Ε  (6) 
 

1. Διεπζεξηάδεο Φξήζηνο –     4. Παπαδόπνπινο Ησαθείκ 

2. Κσλζηαληίλνο Γάθεο Βαζίιεηνο    5. Μαλδαιηαλόο Αιέμαλδξνο 

3. Κνπζελίδεο Αιέμαλδξνο     6. Φαζθαιήο Νηθόιανο 
 

νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα. 

 

Ζ Αληηπξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελε 

ην 4
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «ζπγθξόηεζεο επηηξνπήο γηα ηελ θαηαζηξνθή 

αληηθεηκέλσλ θπξηόηεηαο Σπλδέζκνπ πνπ δελ έρνπλ θακία αμία», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ 

ηνπ Σπκβνπιίνπ: 

α) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010. 

γ) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 199 ηνπ Ν. 3463/2006. 

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΟΡ93-ΕΔΥ



2 
 

 Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ όηη ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 199 ηνπ Ν. 3463/2006, αληηθείκελα πνπ δελ έρνπλ θακία 

αμία θαηαζηξέθνληαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από 

γλώκε επηηξνπήο, ε νπνία απνηειείηαη από ηξία (3) κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, πνπ 

νξίδνληαη από ην Σπκβνύιην. Αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, γηα ηε 

δηαηύπσζε ηεο γλώκεο ηεο επηηξνπήο απαηηνύληαη ηερληθέο γλώζεηο, ηηο νπνίεο δελ δηαζέηεη, 

ε επηηξνπή ζπγθξνηείηαη από δπν (2) κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη έλαλ (1) ηερληθό 

ππάιιειν ηνπ Σπλδέζκνπ. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην πξέπεη λα ζπγθξνηήζεη ηελ επηηξνπή, 

ε νπνία αθνύ εμεηάζεη καθξνζθνπηθώο θαη κε ιεπηνκέξεηα ηα αληηθείκελα πνπ ζα 

ππνδεηρζνύλ από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Σπλδέζκνπ θαη εθόζνλ δηαπηζηώζεη όηη δελ 

έρνπλ θακία απνιύησο αμία, ζα γλσκνδνηήζεη γηα ηελ θαηαζηξνθή απηώλ. 

 

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

ηεο Αληηπξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010. 

γ) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 199 ηνπ Ν. 3463/2006. 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Α. Σπγθξνηεί επηηξνπή ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 199 ηνπ Ν. 

3463/2006, ε νπνία αθνύ εμεηάζεη καθξνζθνπηθώο θαη κε ιεπηνκέξεηα ηα αληηθείκελα πνπ ζα 

ππνδεηρζνύλ από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Σπλδέζκνπ θαη εθόζνλ δηαπηζηώζεη όηη δελ 

έρνπλ θακία απνιύησο αμία, ζα γλσκνδνηήζεη γηα ηελ θαηαζηξνθή απηώλ. 

Β. Οξίδεη κέιε ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο ηνπο: 

1) Ηζααθίδε Άληδεια, Γεκνηηθή Σύκβνπινο Νεάπνιεο-Σπθεώλ, σο πξόεδξν. 

2) Φηξηλίδνπ Κπξηαθή, Γεκνηηθή Σύκβνπιν Παύινπ Μειά, σο κέινο. 

3) Παπιίδνπ Σνθία, Πνιηηηθό Μεραληθό, Πξντζηακέλε ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ 

Σπλδέζκνπ, σο κέινο. 

Γ. Έξγν ηεο επηηξνπήο είλαη ε ελδειερήο θαη καθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ 

ππνδεηρζέλησλ από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Σπλδέζκνπ πιηθώλ θαη εθόζνλ δηαπηζηώζεη 

όηη δελ έρνπλ θακία απνιύησο αμία, ζα γλσκνδνηήζεη γηα ηελ θαηαζηξνθή απηώλ. 

 

 Ζ απόθαζε απηή έιαβε  α/α  9. 

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

 Ζ Αληηπξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ   Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

 Ηζααθίδε Άληδεια    Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Γεκνηηθή Σύκβνπινο Νεάπνιεο-Σπθεώλ  ΠΔ Γηνηθεηηθόο 
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