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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  6 / 2014 

 

Θ Ε Μ A: «Έγθξηζε ηκεκαηηθήο εθπνίεζεο μύιηλσλ θνληαξηώλ ζηεθαληώλ γηα δύν (2) ρξόληα, 

κε θαλεξή θαη πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία» 

 

 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 2
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο ηκεκαηηθήο εθπνίεζεο μύιηλσλ θνληαξηώλ 

ζηεθαληώλ γηα δύν (2) ρξόληα, κε θαλεξή θαη πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία», έζεζε 

ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ: 

α) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. 
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β) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010. 

γ) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 199 θαη ην άξζξν 201 ηνπ Ν. 3463/2006. 

δ) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/1981. 

ε) Τε ζπζηαηηθή πξάμε ηνπ Σπλδέζκνπ (ΦΔΚ 503/Β΄/17-5-1975) θαη ηελ ηειεπηαία 

ηξνπνπνίεζε απηήο (ΦΔΚ 502/Β΄/28-6-1996). 

ζη) Τνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ν νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 10/2001 

απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

 

 

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

δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 199 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006), ε εθπνίεζε θηλεηώλ 

πξαγκάησλ ησλ Σπλδέζκσλ Ο.Τ.Α. επηηξέπεηαη, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ θαη ελεξγείηαη κε θαλεξή πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/1981. 

 Ο Σύλδεζκνο Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ζύκθσλα κε ηε ζπζηαηηθή ηνπ πξάμε 

(ΦΔΚ 503/Β΄/17-5-1975), όπσο ηζρύεη, έρεη ηελ επζύλε ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ ηεο 

δπηηθήο Θεζζαινλίθεο.  

Σύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ, 

«νη καξκάξηλεο θαηαζθεπέο, ηα πιαζηηθά άλζε θαη νηηδήπνηε έρεη ηνπνζεηεζεί επί ησλ 

ηάθσλ, κεηά ηελ ηέιεζε ηεο αλαθνκηδήο απαγνξεύεηαη λα εμέιζνπλ από ην Κνηκεηήξην θαη 

παξακέλνπλ ζ’ απηό ζεσξνύκελα σο πεξηνπζία ηνπ Σπλδέζκνπ. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην 

ηνπ Σπλδέζκνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαζέζεη απηά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ 

θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα». 

Σην Κνηκεηήξην ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο παξακέλνπλ ηα ζηεθάληα πνπ 

ελαπνζέηνπλ νη ζπγγελείο ησλ εληαθηαζκέλσλ κεηά ηελ ηέιεζε ησλ θεδεηώλ. Τα ζηεθάληα 

απηά, κεηά ηελ παξέιεπζε νξηζκέλσλ εκεξώλ, απνκαθξύλνληαη από ην πξνζσπηθό ηνπ 

Σπλδέζκνπ θαη ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθό γηα ην ζθνπό απηό ρώξν.  

Με ηελ εθπνίεζε επηδηώθεηαη: 

- ε εμνηθνλόκεζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, πνπ ζήκεξα απαζρνιείηαη κε ηε εξγαζία 

απνκάθξπλζεο ησλ ζηεθαληώλ από ηα ζεκεία ελαπόζεζή ηνπο. 

- Ζ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ όγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ, πνπ πξνέξρεηαη από ηα 

ζηεθάληα, πνπ ελαπνζέηνπλ νη ζπγγελείο ησλ εληαθηαζκέλσλ κεηά ηελ ηέιεζε ησλ 

θεδεηώλ. 

- Ζ δεκηνπξγία, έζησ θαη κηθξνύ, νηθνλνκηθνύ νθέινπο από ην ηίκεκα πνπ ζα 

θαηαβάιεη ζην Σύλδεζκν ν πιεηνδνηήζαο αλάδνρνο. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, πξνηείλεηαη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην λα εγθξίλεη ηελ δηεηή 

(2εηε) ηκεκαηηθή εθπνίεζε ζηεθαληώλ, θαηαζθεπαζκέλσλ από μύιν πεξηηπιηγκέλνπ κε 

πιαζηηθή ζθνύξνπ ρξώκαηνο ηαηλία. Τα θνληάξηα είλαη ύςνπο 2,50 πεξίπνπ κέηξσλ κε 
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ηεηξαγσληθή δηαηνκή πιεπξάο 3 εθαηνζηώλ. Τα ζηεθάληα είλαη θπθιηθνύ ζρήκαηνο, αθηίλαο 

50 εθαηνζηώλ πεξίπνπ θαη ζηεξεώλνληαη ζην επάλσ άθξν ησλ θνληαξηώλ, ηα νπνία 

πεξηκεηξηθά επελδύνληαη κε άλζε. 

Τνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηεο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο, ζα 

θαζνξίζεη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή κε ζρεηηθή απόθαζή ηεο. 

 

 

 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. 1 ηνπ άξζξνπ 199 θαη ην άξζξν 201 ηνπ Ν. 3463/2006. 

δ) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/1981. 

ε) Τε ζπζηαηηθή πξάμε ηνπ Σπλδέζκνπ (ΦΔΚ 503/Β΄/17-5-1975) θαη ηελ ηειεπηαία 

ηξνπνπνίεζε απηήο (ΦΔΚ 502/Β΄/28-6-1996). 

ζη) Τνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ν νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 10/2001 

απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Α. Δγθξίλεη ηελ ηκεκαηηθή εθπνίεζε μύιηλσλ θνληαξηώλ ζηεθαληώλ γηα δύν (2) ρξόληα, 

κε θαλεξή θαη πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία. 

Β. Ζ εθπνίεζε ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηνπ 

Π.Γ. 270/1981, κεηά από θαλεξή πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία. 

Γ. Τνπο όξνπο ηεο εθπνίεζεο ζα θαζνξίζεη κε απόθαζή ηεο ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

ηνπ Σπλδέζκνπ.  

 

 

 Ζ απόθαζε απηή έιαβε  α/α  6. 

 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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