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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Σίνδος 29-03-2016                                            
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                  Aριθ. Πρωτ: 282 
∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ                                                                  Αριθ. Απόφασης:8498 
------------------------------------------------- 
Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής 
Προστασίας, ∆ηµόσιας Υγείας, 
Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού 
∆/νση : Ν.Πλαστήρα 13,   
             57400  Σίνδος                                                                 
Πληρ. :  Τσακαλάκη Λαµπρινή                                                                                  
Τηλ.    :   2310751108  φαξ 2310752222                                                               
e-mail :  l.tsakalaki@dimosdelta.gr  
 
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της υπηρεσίας “Εκπόνηση Σχεδίου 
∆ράσης για την προετοιµασία και συστηµατική αντιµετώπιση του Φαινοµένου της 
Φτώχειας και την εφαρµογή δράσεων κοινωνικής ενσωµάτωσης στο ∆ήµο , µε βάση 
τις προϋποθέσεις , κατευθύνσεις και προβλέψεις ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων 
συµπληρωµατικών πόρων” 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΕΛΤΑ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1.  τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 
2.  τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 
3. τις διατάξεις του Π.∆ 28/80 
4. την υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 
2540/07.11.2011 τεύχος Β’). 

5. την υπ’ αριθµόν 11/2016   απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία 
ορίσθηκαν τα αιρετά µέλη  των επιτροπών  παραλαβής  υπηρεσιών. 

6. την υπ’ αριθµόν  341/2015  απόφαση ∆ηµάρχου για την συγκρότηση των 
συλλογικών οργάνων. 

7. το υπ’ αριθ. πρωτ.      849/14-01-2016 Πρακτικό Κλήρωσης της ∆/νσης    µε το 
οποίο αναδείχθηκαν  τα  υπηρεσιακά µέλη  (τακτικά  και αναπληρωµατικά ), της  
Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας “Εκπόνηση Σχεδίου ∆ράσης για την 
προετοιµασία και συστηµατική αντιµετώπιση του Φαινοµένου της Φτώχειας 
και την εφαρµογή δράσεων κοινωνικής ενσωµάτωσης στο ∆ήµο , µε βάση τις 
προϋποθέσεις , κατευθύνσεις και προβλέψεις ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων 
συµπληρωµατικών πόρων”  

 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Ορίζουµε τους κάτωθι υπαλλήλους ως µέλη της επιτροπής παραλαβής  της 
υπηρεσίας “Εκπόνηση Σχεδίου ∆ράσης για την προετοιµασία και συστηµατική 

ΑΔΑ: ΩΗΓΨΩ9Ι-ΧΜΟ



αντιµετώπιση του Φαινοµένου της Φτώχειας και την εφαρµογή δράσεων κοινωνικής 
ενσωµάτωσης στο ∆ήµο , µε βάση τις προϋποθέσεις , κατευθύνσεις και προβλέψεις 
ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων συµπληρωµατικών πόρων” : 
 

Α/Α Τακτικά µέλη Αναπληρωµατικά Μέλη 

 

1 ∆άκος Παναγιώτης ∆Ε Ιωάννου Χρυσή  ∆Ε 

2 Παπαδοπούλου Μελανία υπ. 

Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 

(∆οµικών Έργων) 

Σιδηροπούλου Πολυξένη ΠΕ 

 
2. Οι ανωτέρω µαζί µε τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο  Ζάχο Γρηγόριο  και  τον αναπληρωτή 
του   κο Παππά Αθανάσιο,  που ορίστηκαν  µε την υπ’αριθµ. 11/2016 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ως µέλη  των  επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών  του ∆ήµου  
, θα αποτελέσουν την Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας παιδιών του ∆ήµου µας 
σε παιδικές παραθαλάσσιες κατασκηνώσεις και “Εκπόνηση Σχεδίου ∆ράσης για την 
προετοιµασία και συστηµατική αντιµετώπιση του Φαινοµένου της Φτώχειας και την 
εφαρµογή δράσεων κοινωνικής ενσωµάτωσης στο ∆ήµο , µε βάση τις προϋποθέσεις 
, κατευθύνσεις και προβλέψεις ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων συµπληρωµατικών 
πόρων” 
    
Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής  ορίζεται ο ∆άκος Παναγιώτης. 
 
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της, το 
υπ’ αριθ. πρωτ.      849/2016 Πρακτικό Κλήρωσης τoυ Αυτοτελούς Τµήµατος 
Κοινωνικής Προστασίας, ∆ηµόσιας Υγείας, Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού. 
 
 

            Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ.ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

  
 
1. Κοινοποίηση:  
- Μέλη Επιτροπής Παραλαβής 
- Οργανικη µονάδα 
 
2. Εσωτερική ∆ιανοµή:  
- Αρχείο (Αποφάσεις ∆ηµάρχου) 

ΑΔΑ: ΩΗΓΨΩ9Ι-ΧΜΟ



 
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                Σίνδος,    14 /01 /2016         

∆ΗΜΟΣ    ∆ΕΛΤΑ                                                                                             

Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής  

Προστασίας , ∆ηµόσιας Υγείας,     Αριθ. Πρωτ. 849    

Παιδείας , Αθλητισµού  

Και πολιτισµού.       

∆/νση:       Ν.Πλαστήρα 13, Σίνδος 

Πληροφορίες : Τσακαλάκη Λαµπρινή                                                         

Τηλέφωνο: 2310 751 108 
Φαξ: 2310 752 222         
e-mail:    l.tsakalaki@dimosdelta.gr            

  
 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 
 

      Στην αίθουσα συνεδριάσεων του  ∆ηµαρχείου Σίνδου , σήµερα    την    13η του 

µηνός Ιανουαρίου 2016,  ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00  π.µ συνήλθε η αρµόδια 

για τη δηµόσια κλήρωση επιτροπή, αποτελούµενη από:  

-Την Τσακαλάκη Λαµπρινή, Αν.Πρ/νη του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής 

Προστασίας , ∆ηµόσιας Υγείας, Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού.  

- Τον Σιάκκα Πασχάλη, υπάλληλο  του ∆ήµου ∆έλτα              και  

-την Καϊκή Χρυσή   υπάλληλο του           του ∆ήµου ∆έλτα,       

σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, για την ανάδειξη δύο 

(2) τακτικών µελών και των αναπληρωµατικών , για την  συγκρότηση της Επιτροπής 

παραλαβής, της υπηρεσίας «Εκπόνηση σχεδίου δράσης για την προετοιµασία και 

συστηµατική αντιµετώπιση του φαινοµένου της φτώχειας και την εφαρµογή δράσεων 

κοινωνικής ενσωµάτωσης στο ∆ήµο, µε βάση τις προϋποθέσεις, κατευθύνσεις και 

προβλέψεις ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων συµπληρωµατικών πόρων» 

      Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 63 και του  άρθρου 70 παρ.1 του Π∆ 28/1980 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 και του άρθρου 273 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011. 

4.Τις διατάξεις της υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του 

Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 

2540/07.11.2011 τεύχος Β’) 

5.Την υπ' αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

6. Την υπ’ αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/1.18/οικ.21700/19-9-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
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7. Την υπ’ αριθµ. 341 / 2015 απόφαση ∆ηµάρχου για την συγκρότηση συλλογικών 

οργάνων 

8.Την µε αρ.πρωτ.       355/7-1-2016 ανακοίνωση περί της διενέργειας κλήρωσης, 

 

διενήργησε δηµόσια κλήρωση,  µεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις 

προϋποθέσεις για την συµµετοχή στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών. 

     Από τη δηµόσια κλήρωση προέκυψαν ως µέλη της επιτροπής παραλαβής 

υπηρεσιών οι: 

1. ∆άκος Παναγιώτης  , υπάλληλος    ∆Ε Υπάλληλος Γραφείου 

2. Παπαδοπούλου Μελανία, υπάλληλος Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 

(∆οµικών Έργων) 

Με αναπληρωτές τους : 

1. Ιωάννου Χρυσή υπάλληλος ∆Ε 

2. Σιδηροπούλου Πολυξένη υπάλληλος ΠΕ 

Πρόεδρος  ορίζεται ο ∆άκος Παναγιώτης , που είναι ο  αρχαιότερος υπάλληλος , µε 

αναπληρωτή  του την Ιωάννου Χρυσή. 

 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής: 

 

 

 

 

Η Αν. Πρ/νη                                      Οι παριστάµενοι στην κλήρωση 

υπάλληλοι 

        1. 

 

 

 

 

 

    

                                                                   2. 

 

  
 

 

  
 

 

ΑΔΑ: ΩΗΓΨΩ9Ι-ΧΜΟ


		2016-03-31T10:23:36+0300
	Athens




