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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  7 / 2014 

 

Θ Ε Μ A: «Έγθξηζε εθπνίεζεο ελόο κεραλνθίλεηνπ ζαξώζξνπ» 

 

 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 3
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο εθπνίεζεο ελόο κεραλνθίλεηνπ 

ζαξώζξνπ», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ: 

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. 

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΟΡ93-ΞΩ0



2 
 

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). 

 

 

 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. 

Σηελ θπξηόηεηα ηνπ Σπλδέζκνπ αλήθεη έλα κηθξό κεραλνθίλεην αλαξξνθεηηθό 

ζάξσζξν, εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο RCM, ρώξα πξνέιεπζεο Ηηαιία, ην νπνίν πξνκεζεύηεθε 

ν Σύλδεζκνο ην έηνο 1995 κεηά από δεκόζην αλνηθηό δηαγσληζκό, έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 

29.917,08 επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α., από ηε κεηνδόηξηα εηαηξεία 

«Αλησλίηζεο Α.Δ.».  

Με ηελ πξνκήζεηα ηνπ ζαξώζξνπ επηδηώθνληαλ ν κεραλνθίλεηνο θαζαξηζκόο, θπξίσο 

ησλ δηαδξόκσλ ησλ ηαθηθώλ ηκεκάησλ, αθνύ γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ δξόκσλ ηνπ 

Κνηκεηεξίνπ ππήξρε ε δπλαηόηεηα ρξήζεο κεγαιύηεξνπ ζαξώζξνπ, από γεηηνληθνύο δήκνπο 

– κέιε ηνπ Σπλδέζκνπ. Τν πξνο εθπνίεζε ζάξσζξν δελ ρξεζηκνπνηήζεθε πνιύ από ην 

Σύλδεζκν, δηόηη αθελόο θαηά ηε ρξήζε ηνπ δηαπηζηώζεθαλ αξθεηά ρξεζηηθά πξνβιήκαηα (κε 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζπγθξηηηθά κε ηελ θαηαβαιιόκελε πξνζπάζεηα, κεραλνινγηθά 

πξνβιήκαηα) θαη αθεηέξνπ ε αδπλακία απαζρόιεζεο ρεηξηζηή-νδεγνύ. 

Δδώ θαη αξθεηά ρξόληα παξακέλεη αλελεξγό ζηελ απνζήθε ηνπ Σπλδέζκνπ θαη γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απαηηείηαη ε θαηαβνιή ζεκαληηθνύ πνζνύ (πεξίπνπ 10.000,00-15.000,00 

επξώ) γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζή ηνπ. Ωο εθ ηνύηνπ, πξνηείλεηαη ε εθπνίεζή ηνπ κεηά 

ηε δηελέξγεηα θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο, ηνπο όξνπο ηεο νπνίαο ζα 

θαζνξίζεη κε απόθαζή ηεο ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σπλδέζκνπ. 

 

 

 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). 
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Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Α. Δγθξίλεη ηελ εθπνίεζε ελόο κηθξνύ κεραλνθίλεηνπ αλαξξνθεηηθνύ ζαξώζξνπ, 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο RCM, 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  7. 

 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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