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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 8-4-2014 

ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ     ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

 *******       Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. 

 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   17 / 2014 

 

Θ Ε Μ Α: «Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ηεο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο 

επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθπνίεζε κεηαρεηξηζκέλσλ καξκάξηλσλ εηδώλ 

(κλεκείσλ)» 

 

ηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 8 ηνπ κήλα 

Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 16.00΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε 

ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα από ηελ 

αξηζκ. 929/4-4-2014 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. Ιζααθίδε Άληδεια 

3. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή 

 

 

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

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο απνηειέζκαηνο ηεο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο 

πιεηνδνηηθήο επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθπνίεζε κεηαρεηξηζκέλσλ καξκάξηλσλ 

εηδώλ (κλεκείσλ)», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο: 

α) Σν άξζξν 199 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/1981. 

γ) Σελ αξηζκ. 36/2013 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

δ) Σηο αξηζκ. 48/2013 θαη 8/2014 απνθάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

ε) Σελ αξηζκ. 368/12-2-2014 δηαθήξπμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ. 
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ζη) Σν αξηζκ. 493/25-2-2014 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ. 

δ) Σε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ζηελ εθεκεξίδα «Μαθεδνλία», ζην πξόγξακκα 

«δηαύγεηα» κε ΑΓΑ: ΒΙΡΥΟΡ93-ΤΡ8, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πλδέζκνπ, θαζώο θαη ηελ αλάξηεζε 

απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ησλ γξαθείσλ δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ ζηηο 14-2-2014. 

ε) Κάζε λόκηκε ελέξγεηα πνπ πξνεγήζεθε ηεο δεκνπξαζίαο. 

 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ ζηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο, όηη κε ηελ αξηζκ. 36/2013 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε 

δηεηή (2εηε) εθπνίεζε ησλ κλεκείσλ (καξκάξσλ θαη κεηαιιηθώλ εηδώλ) ησλ ηάθσλ κεηά ηελ 

αίηεζε εθηαθήο, ζην Κνηκεηήξην ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο. Αθνινύζσο, κε ηελ αξηζκ. 

48/2013 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαζνξίζζεθαλ νη όξνη ηεο θαλεξήο θαη 

πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ ηκεκαηηθή δηεηή (2εηε) εθπνίεζε ησλ εηδώλ 

ησλ κλεκείσλ ησλ ηάθσλ (καξκάξσλ θαη κεηαιιηθώλ εηδώλ) πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ 

θπξηόηεηα ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο κεηά ηελ αλαθνκηδή ησλ ζνξώλ ζην 

Κνηκεηήξην ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

Με ηελ αξηζκ. 8/2014 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θξίζεθε άγνλε ε θαλεξή 

θαη πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία γηα ηελ εθπνίεζε κεηαρεηξηζκέλσλ καξκάξηλσλ 

εηδώλ (κλεκείσλ), ε νπνία δηελεξγήζεθε ζηηο 13-1-2014 θαη απνθαζίζζεθε ε επαλάιεςή ηεο, 

κε ηνπο ίδηνπο αθξηβώο όξνπο κε απηνύο πνπ είραλ θαζνξηζζεί κε ηελ αξηζκ. 48/2013 

απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

 Η επηηξνπή δεκνπξαζίαο κε ην αξηζκ. 493/25-2-2014 πξαθηηθό ηεο, εηζεγείηαη ηελ 

θαηαθύξσζε ηεο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο πνπ 

δηελεξγήζεθε ζηηο 25-2-2014 θαη ώξα 12.00΄ γηα ηελ εθπνίεζε κεηαρεηξηζκέλσλ καξκάξηλσλ 

εηδώλ (κλεκείσλ), ζηελ εηαηξεία «ΑΦΟΙ ΚΔΠΔΛΔΚ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ.», ε νπνία δηα ηεο θαο 

Αηθαηεξίλεο Γξεγνξίνπ ηνπ Γεκεηξίνπ, λόκηκεο εθπξνζώπνπ-δηαρεηξίζηξηαο απηήο, 

πξνζέθεξε ην πνζό ηνπ ελόο επξώ θαη δέθα ιεπηώλ (1,10 €), αλά εθπνηνύκελν κλεκείν. 

 Αθνινύζσο, αλάγλσζε ην αξηζκ. 493/25-2-2014 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο θαη θάιεζε 

ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

θαη ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο.  

 

 

 Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Σν άξζξν 199 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/1981. 
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γ) Σελ αξηζκ. 36/2013 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

δ) Σηο αξηζκ. 48/2013 θαη 8/2014 απνθάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

ε) Σελ αξηζκ. 368/12-2-2014 δηαθήξπμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ. 

ζη) Σν αξηζκ. 493/25-2-2014 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ. 

δ) Σε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ζηελ εθεκεξίδα «Μαθεδνλία», ζην πξόγξακκα 

«δηαύγεηα» κε ΑΓΑ: ΒΙΡΥΟΡ93-ΤΡ8, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πλδέζκνπ, θαζώο θαη ηελ αλάξηεζε 

απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ησλ γξαθείσλ δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ ζηηο 14-2-2014. 

ε) Κάζε λόκηκε ελέξγεηα πνπ πξνεγήζεθε ηεο δεκνπξαζίαο. 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 Α. Δγθξίλεη θαη απνδέρεηαη ην αξηζκ. 493/25-2-2014 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο 

δεκνπξαζίαο. 

Β. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηεο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο 

επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο πνπ δηελεξγήζεθε ζηηο 25-2-2014 θαη ώξα 12.00΄ γηα ηελ 

εθπνίεζε κεηαρεηξηζκέλσλ καξκάξηλσλ εηδώλ (κλεκείσλ), ζηελ εηαηξεία «ΑΦΟΙ ΚΔΠΔΛΔΚ 

ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ.», ε νπνία δηα ηεο θαο Αηθαηεξίλεο Γξεγνξίνπ ηνπ Γεκεηξίνπ, λόκηκεο 

εθπξνζώπνπ-δηαρεηξίζηξηαο απηήο, πξνζέθεξε ην πνζό ηνπ ελόο επξώ θαη δέθα ιεπηώλ 

(1,10 €), αλά εθπνηνύκελν κλεκείν. 

Γ. Δμνπζηνδνηεί ηελ Αληηπξόεδξν ηνπ πλδέζκνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο 

απόθαζεο. 

 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 17 

 

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

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ  Ο Γξακκαηέαο   Σα κέιε 

 

 

Σειίδεο Αλαζηάζηνο   Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Γεκνηηθή ύκβνπινο Θεζζαινλίθεο  ΠΔ Γηνηθεηηθόο 
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