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        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 24-2-2015 

ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ     ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

 *******       Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   20 / 2015 

 

Θ Ε Μ Α: «Έγθξηζε ζπλέρηζεο ζπλδξνκήο ζην ηερληθό πεξηνδηθό - θηίξην» 

 

ηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 24 ηνπ κήλα 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2015 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 12.00΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα 

από ηελ αξηζκ. 613/18-2-2015 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε 

ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη 

ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηώλ (3) κειώλ ήηαλ παξόληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ       ΑΠΟΝΣΕ 

1. Σειίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Αιεμηάδνπ Ισάλλα 

3. Κνπζαγηαλλίδεο Σξηαληάθπιινο 

 

 

 Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 3ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο ζπλέρηζεο ζπλδξνκήο ζην ηερληθό πεξηνδηθό - θηίξην», 

έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο: 

α) Σελ παξ. 2δ΄ ηνπ άξζξνπ 103 θαη ην άξζξν 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Σα άξζξα 6 θαη 7 ηνπ από 17.5.59 Β.Γ/ηνο πεξί «νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνύ ΟΣΑ». 

 

 

 ηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο όηη γηα ηελ 

ελεκέξσζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, πξέπεη 

λα ζπλερηζηεί ε ζπλδξνκή ζην κεληαίν ηερληθό πεξηνδηθό «Κηίξην».  
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 Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Σελ παξ. 2δ΄ ηνπ άξζξνπ 103 θαη ην άξζξν 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Σα άξζξα 6 θαη 7 ηνπ από 17.5.59 Β.Γ/ηνο πεξί «νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνύ ΟΣΑ». 

 

 

ΑΠ Ο ΦΑ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α  

 

 

Α. Δγθξίλεη ηε ζπλέρηζε ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ηνπ πλδέζκνπ ζην κεληαίν ηερληθό 

πεξηνδηθό «Κηίξην». 

Β. Δγθξίλεη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 85,00 επξώ, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6451 

«πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα», ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

εμόδσλ έηνπο 2015. 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 20. 
 

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

 

       Ο Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ   Ο Γξακκαηέαο   Σα κέιε 

 

 

Σειίδεο Αλαζηάζηνο         Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Γεκνηηθόο ύκβνπινο Θεζζαινλίθεο            ΠΔ Γηνηθεηηθόο 
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