
1 

 

   

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     Θεσσαλονίκη  29-4-2013 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΩΝ 

ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

Σ.Θ. 30505 - Σ.Κ. 562 10 

       Δ Τ Ο  Μ Ο  

   ******* 

Πληροφορίες: Θαλάζεο Παδαξιφγινπ 

Σηλ.: 2310-778655 

fax: 2310-778662 

email: thanasis@sddt.org.gr 

 

 

ΘΔΜΑ: «Σπγθξφηεζε θαη νξηζκφο Μειψλ Οκάδαο Γηνίθεζεο Έξγνπ (Ο.Γ.Δ.) γηα ηνλ 

ζπληνληζκφ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

Σπκβάζεσλ ηνπ Σπλδέζκνπ» 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ (41) 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΗΜΩΝ ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο: 

1) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ 

άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

2) Τνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4013/2011 (Α΄ 204), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ 

Ν. 4038/2012 (Α΄ 14). 

3) Τν άξζξν 5 ηεο αξηζκ. Π1/2380/18-12-2012 (ΦΔΚ Β΄ 3400) θνηλήο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο. 

4) Τν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε 

βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Σπλδέζκνπ, δεδνκέλνπ φηη ε Οκάδα Γηνίθεζεο Έξγνπ 

ζα εθηειεί ην έξγν ηεο ρσξίο απνδεκίσζε. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο σ μ ε 

 

Α. Σπγθξνηνχκε ζην Σχλδεζκν Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, Οκάδα Γηνίθεζεο 

Έξγνπ (Ο.Γ.Δ.) θαη ρξεζηψλ ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ 

(Κ.Ζ.Μ.Γ.Σ.), απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

1) Παδαξιφγινπ Αζαλάζην, Γηεπζπληή ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, σο 

Σπληνληζηή, κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: (ηει. 2310-778655, e-mail: thanasis@sddt.org.gr), 

κε αλαπιεξψηξηα ηελ Μπφδα Παλαγηψηα, Πξντζηακέλε ηνπ Τκήκαηνο Γηνίθεζεο θαη 

Οηθνλνκηθψλ ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, µε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: 

(ηει. 2310-778650, e-mail: bozapan@sddt.org.gr). 

2) Παπαδφπνπιν Θεφδσξν, Πξντζηάκελν ηνπ Τκήκαηνο πξαζίλνπ θαη πεξηβάιινληνο ηνπ 

Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, σο Μέινο, µε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: (ηει. 

2310-778666, e-mail : theo@sddt.org.gr), µε αλαπιεξσηή ηνλ Μπαιή Μηραήι, ππάιιειν 

ηνπ Σπλδέζκνπ, µε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: (ηει. 2310-778661, e-mail: 

mpamixalis@gmail.com), κε επζχλε γηα ηε ζχληαμε θαη θαηαρψξεζε φισλ ησλ πξάμεσλ, 

πνπ αθνξνχλ ζε πξσηνγελή αηηήκαηα αλάιεςεο δαπαλψλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, 

φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ Ν. 4013/2011 θαη ζηα άξζξα 3 θαη 4 ηεο αξηζκ. 

Π1/2380/18-12-2012 Κ.Υ.Α.. 

3) Παπιίδνπ Σνθία, Πξντζηακέλε ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο, σο µέινο, µε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: (ηει. 2310-778660, e-mail: 

sofia@sddt.org.gr), µε αλαπιεξψηξηα ηελ Ενπφγινπ Αηθαηεξίλε, ππάιιειν ηνπ 

Σπλδέζκνπ, µε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: (ηει. 2310-778651, e-mail: katerina@sddt.org.gr), 

κε επζχλε γηα ηε ζχληαμε θαη θαηαρψξεζε φισλ ησλ πξάμεσλ, πνπ αθνξνχλ ζε 

πξσηνγελή αηηήκαηα αλάιεςεο δαπαλψλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, φπσο αλαθέξνληαη 

ζην άξζξν 11 ηνπ Ν. 4013/2011 θαη ζηα άξζξα 3 θαη 4 ηεο αξηζκ. Π1/2380/18-12-2012 

Κ.Υ.Α.. 

4) Φαηδή Αζαλάζην, Πξντζηάκελν ηνπ Τκήκαηνο θνηλσληθήο εμππεξέηεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ 

Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, σο µέινο, µε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: (ηει. 2310-778672, 

e-mail: hat@sddt.org.gr), µε αλαπιεξψηξηα ηελ Ενπφγινπ Αηθαηεξίλε, ππάιιειν ηνπ 

Σπλδέζκνπ, µε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: (ηει. 2310-778651, e-mail: katerina@sddt.org.gr), 

κε επζχλε γηα ηε ζχληαμε θαη θαηαρψξεζε φισλ ησλ πξάμεσλ, πνπ αθνξνχλ ζε 

πξσηνγελή αηηήκαηα αλάιεςεο δαπαλψλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, φπσο αλαθέξνληαη 

ΑΔΑ: ΒΕΝΕΟΡ93-ΧΗΨ



3 

 

ζην άξζξν 11 ηνπ Ν. 4013/2011 θαη ζηα άξζξα 3 θαη 4 ηεο αξηζκ. Π1/2380/18-12-2012 

Κ.Υ.Α.. 

5) Τζνκπαλίδνπ Αλαζηαζία, ππάιιειν ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, σο 

κέινο, µε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: (ηει.2310-778652, e-mail: natasa@sddt.org.gr), κε 

αλαπιεξψηξηα ηελ Μπφδα Παλαγηψηα, Πξντζηακέλε ηνπ Τκήκαηνο Γηνίθεζεο θαη 

Οηθνλνκηθψλ ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, µε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: 

(ηει. 2310-778650, e-mail: bozapan@sddt.org.gr), κε επζχλε γηα ηε ζχληαμε θαη 

θαηαρψξεζε φισλ ησλ πξάμεσλ, πνπ αθνξνχλ ζε πξσηνγελή αηηήκαηα αλάιεςεο 

δαπαλψλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ Ν. 4013/2011 

θαη ζηα άξζξα 3 θαη 4 ηεο αξηζκ. Π1/2380/18-12-2012 Κ.Υ.Α., θαζψο επίζεο θαη ηε 

ζχληαμε θαη θαηαρψξεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ αηηεκάησλ, πξνθεξχμεσλ θαη ζπκβάζεσλ 

φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σπλδέζκνπ θαη φισλ ησλ εθθξεκψλ ζπκβάζεσλ, ην θπζηθφ 

αληηθείκελν ησλ νπνίσλ δελ έρεη νινθιεξσζεί ζηηο 2-5-2013. 

6) Μπφδα Αληψλην, ηακία ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, σο κέινο, µε 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: (ηει. 2310-778173, e-mail: abozas@sddt.org.gr), κε 

αλαπιεξψηξηα ηελ Τζνκπαλίδνπ Αλαζηαζία, ππάιιειν ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο, σο κέινο, µε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: (ηει.2310-778652, e-mail: 

natasa@sddt.org.gr), κε επζχλε γηα ηελ ζχληαμε θαη θαηαρψξεζε ησλ εληνιψλ 

πιεξσκήο φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σπλδέζκνπ, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ 

Ν. 4013/2011 θαη ζηα άξζξα 3 θαη 4 ηεο αξηζκ. Π1/2380/18-12-2012 Κ.Υ.Α.. 

Β. Έξγν ηεο Ο.Γ.Δ. είλαη ηερληθή θαη επηρεηξεζηαθή ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Σπλδέζκνπ ζε ζέκαηα Κ.Ζ.Μ.Γ.Σ., θαζψο θαη ε ππνζηήξημε ζε ζέκαηα δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ θαη κειεηψλ ηνπ Ν. 3316/2005, πξνκήζεηαο αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Γ. Ζ Ο.Γ.Δ. ζα ζπλεδξηάδεη ρσξίο απνδεκίσζε θαη ζα ιεηηνπξγεί εληφο σξαξίνπ 

εξγαζίαο. 

 

 

             Ο Πξφεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ 

 

 

       Διεπζεξηάδεο Φξήζηνο-Κσλζηαληίλνο 

Γεκνηηθφο Σχκβνπινο Θεζζαινλίθεο 
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