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       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΘΚΗΣ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΔΗΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 13-3-2015 

ΔΥΤΘΚΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΘΚΗΣ     ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ 

 *******       ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 

 

Αξηζκόο  Απόθαζεο  9 / 2015 

 

Θ Ε Μ A: «Έγθξηζε ζύλαςεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο θαη ηεο εηαηξείαο «Εγλαηία νδόο Α.Ε.» 

 

 Σηνλ Εύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 13 Μαξηίνπ 2015 

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

Σπκβνύιην ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 896/06-03-

2015 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 13 κειώλ ήηαλ: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε  (10) 
 

1. Ζαραξηάδεο Λάδαξνο    6. Κεραγηάο Αλέζηεο 

2. Καλάθεο Σηπιηαλόο     7. Λαιέο Δεκήηξηνο 

3. Κηνζένγινπ Ειεπζέξηνο    8. Σηνύπαο Κσλζηαληίλνο 

4. Μπαξκπνπλάθεο Αιέμαλδξνο   9. Αιεμηάδνπ Θσάλλα 

5. Τειίδεο Αλαζηάζηνο    10. Κνπζαγηαλλίδεο Τξηαληάθπιινο 
 

Α Π Ο Ν Σ Ε  (3) 
 

1. Γσγάθνο Σηέθαλνο     2. Κνπζελίδεο Αιέμαλδξνο 

3. Γαβξηειίδεο Θσάλλεο (απερώξεζε από ηελ ζπλεδξίαζε κε ηελ νινθιήξσζε ζπδήηεζεο ηνπ 1
νπ

 εθηόο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο ζέκαηνο) 

 

νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα. 

 

 

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

1
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο ζύλαςεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ 

Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο εηαηξείαο «Εγλαηία νδόο Α.Ε.», έζεζε 

ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ 

άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010. 

β) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν. 3852/2010. 
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Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ όηη ν Σύλδεζκνο Δήκσλ Δπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο, πξνγξακκαηίδεη ηελ θαηαζθεπή λέσλ ηαθηθώλ ηκεκάησλ θαη ησλ αλαγθαίσλ, 

γηα ηελ πξόζβαζε θαη ιεηηνπξγηθόηεηα απηώλ, έξγσλ ππνδνκήο ζην Κνηκεηήξην ηεο δπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο.  

Επεηδή ε κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ έξγσλ απηώλ είλαη αδύλαηνλ λα πινπνηεζεί από 

ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Σπλδέζκνπ, ιόγσ ηεο κε επάξθεηαο ηνπ πξνζσπηθνύ, ν 

Σύλδεζκνο ήξζε ζε επαθή κε ηελ εηαηξεία «ΕΓΝΑΤΘΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ώζηε ε εηαηξεία κε ηε 

κεγάιε εκπεηξία ηεο ζε ηερληθά έξγα ηδηαηηέξσλ απαηηήζεσλ λα αλαιάβεη θαη λα θέξεη εηο 

πέξαο ηε κειέηε θαη ηελ θαηαζθεπή λέσλ ηαθηθώλ ηκεκάησλ θαη ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ 

ππνδνκήο ζην Κνηκεηήξην ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

Αθνινύζσο, πξόηεηλε ηε ζύλαςε ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο θαη ηεο εηαηξείαο «Εγλαηία νδόο Α.Ε.» κε ζθνπό ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ 

Σπλδέζκνπ ζηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη κειεηώλ. 

 

 

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

ηνπ Πξνέδξνπ, ηηο απόςεηο ησλ ζπκβνύισλ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ 

άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010. 

β) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν. 3852/2010. 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Α. Εγθξίλεη ηε ζύλαςε ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο θαη ηεο εηαηξείαο «Εγλαηία νδόο Α.Ε.». 

Β. Αληηθείκελν ηεο ζπλεξγαζίαο ζα απνηειεί ε θαηαζθεπή λέσλ ηαθηθώλ ηκεκάησλ θαη 

ησλ αλαγθαίσλ, γηα ηελ πξόζβαζε θαη ιεηηνπξγηθόηεηα απηώλ, έξγσλ ππνδνκήο ζην Κνηκεηήξην 

ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο. Εηδηθόηεξα, ην αληηθείκελν ηεο ζπλεξγαζίαο ζα εμεηδηθεπηεί κε ηε 

ζύλαςε Πξνγξακκαηηθήο Σύκβαζεο, όπνπ ζα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα νη κειέηεο θαη ηα έξγα 

πνπ ζα πινπνηεζνύλ κέζσ ηεο αλσηέξσ ζπλεξγαζίαο. 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α  9. 

 

 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 

ΑΔΑ: 7Δ1ΦΟΡ93-6ΛΣ
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