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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΤΝΓΔΜΟ ΓΖΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 

ΓΤΣΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ     ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

 *******       Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ 

 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   46 / 2014 

 

Θ Ε Μ Α: «Έγθξηζε άζθεζεο πξνζθπγήο θαηά ηεο αξηζκ. 30060/22-05-2014 Απόθαζεο 

(ΑΓΑ: ΩΖΗ1ΟΡ1Τ-ΖΓΨ) ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο 

– Θξάθεο» 

 

 ηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 3 ηνπ κήλα 

Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Πέκπηε θαη ώξα 17.30΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα 

από ηελ αξηζκ. 1658/25-6-2014 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 όινη παξόληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ       ΑΠΟΝΣΕ 

1. Σειίδεο Αλαζηάζηνο  

2. Ηζααθίδε Άληδεια 

3. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή 

 

 

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο άζθεζεο πξνζθπγήο θαηά ηεο αξηζκ. 30060/22-05-2014 

Απόθαζεο (ΑΓΑ: ΩΖΗ1ΟΡ1Τ-ΖΓΨ) ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο – Θξάθεο», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο: 

α) Σελ πεξ. ηβ΄ ηεο παξ. 1 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 225, 238 θαη 283 ηνπ Ν. 3852/2010. 

γ) Σελ αξηζκ. 17/2014 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. 
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δ) Σελ αξηζκ. 30060/22-05-2014 Απόθαζε (ΑΓΑ: ΩΖΗ1ΟΡ1Τ-ΖΓΨ) ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. 

ε) Σελ αξηζκ. 45/2014 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. 

ζη) Σε γλσκνδόηεζε ηνπ δηθεγόξνπ Θεζζαινλίθεο Σξππάλε Δπζηξαηίνπ, κε Α.Μ. 2844. 

δ) Σελ αλαγθαηόηεηα εθπνίεζεο κεηαρεηξηζκέλσλ καξκάξηλσλ κλεκείσλ. 

 

 

 ηε ζπλέρεηα ππελζύκηζε πξνο ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο όηη κε ηελ αξηζκ. 

45/2014 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ, νξίζζεθε πιεξεμνύζηνο 

δηθεγόξνο ν Σξππάλεο Δπζηξάηηνο, κε Α.Μ. 2844, ν νπνίνο αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε λα 

γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ή κε πξνζθπγήο ελώπηνλ ηεο εηδηθήο επηηξνπήο ηνπ 

άξζξνπ 152 ηνπ λ. 3463/2006 γηα ηελ αλάθιεζε θαη αθύξσζε ηεο αξηζκ. 30060/22-05-2014 

Απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. 

Με ηελ αξηζκ. 30060/22-05-2014 απόθαζε (ΑΓΑ: ΒΗΞΡΟΡ1Τ-0ΩΨ) ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, αθπξώζεθε ε αξηζκ. 

17/2014 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο, κε ηελ νπνία αλαηέζεθε κεηά ηε δηελέξγεηα θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο 

πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο ε ηκεκαηηθή δηεηή (2εηε) εθπνίεζε 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. 

 ηε ζπλέρεηα, αλέθεξε όηη ζύκθσλα κε ηε γλσκνδόηεζε ηνπ δηθεγόξνπ 

Θεζζαινλίθεο Σξππάλε Δπζηξαηίνπ, ν ύλδεζκνο Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο πξέπεη λα 

αζθήζεη πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο εηδηθήο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ λ. 3463/2006 γηα ηελ 

αλάθιεζε θαη αθύξσζε ηεο αξηζκ. 30060/22-05-2014 Απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, πνπ αθπξώλεη ηελ αξηζκ. 17/2014 

απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

 Τηνζεηώληαο ηα αλαθεξόκελα ζηε γλσκνδόηεζε ηνπ δηθεγόξνπ πξόηεηλε ηελ άκεζε 

άζθεζε πξνζθπγήο ελώπηνλ ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 3463/2006 θαηά 

ηεο αξηζκ. 30060/22-05-2014 Απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, πνπ αθπξώλεη ηελ αξηζκ. 17/2014 απόθαζε ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, δηόηη θαηά πιάλε 

πεξί ηα πξάγκαηα, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – 

Θξάθεο αθύξσζε ηε ζύκβαζε εθπνίεζεο ησλ κλεκείσλ ησλ ηάθσλ. 

 Αθνινύζσο, ππελζύκηζε πξνο ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο όηη κε ηελ αξηζκ. 

36/2013 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο, εγθξίζεθε ε δηεηή (2εηε) ηκεκαηηθή εθπνίεζε ησλ κλεκείσλ (καξκάξσλ θαη 
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κεηαιιηθώλ εηδώλ) ησλ ηάθσλ κεηά ηελ αίηεζε εθηαθήο, ζην Κνηκεηήξην ηεο δπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο. Αθνινύζσο, κε ηελ αξηζκ. 48/2013 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, θαζνξίζζεθαλ νη όξνη ηεο θαλεξήο θαη 

πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ ηκεκαηηθή δηεηή (2εηε) εθπνίεζε 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 ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ 

Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, θξίζεθε άγνλε ε θαλεξή θαη πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία γηα 

ηελ εθπνίεζε κεηαρεηξηζκέλσλ καξκάξηλσλ 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. 

Με ηελ αξηζκ. 17/2014 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ 

Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, έγηλε απνδεθηό ην αξηζκ. 493/25-2-2014 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο 

δεκνπξαζίαο θαη θαηαθπξώζεθε ην απνηέιεζκα ηεο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο 

επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο πνπ δηελεξγήζεθε ζηηο 25-2-2014 γηα ηελ εθπνίεζε 

κεηαρεηξηζκέλσλ καξκάξηλσλ κλεκείσλ, ζηελ κνλαδηθή ζπκκεηέρνπζα εηαηξεία «ΑΦΟΗ 

ΚΔΠΔΛΔΚ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.», ε νπνία πξνζέθεξε ην πνζό ηνπ ελόο επξώ θαη δέθα ιεπηώλ (1,10 

€), αλά εθπνηνύκελν κλεκείν. 

εκεησηένλ όηη ε επηηξνπή ηεο δεκνπξαζίαο ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 49/2013 

απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, αθνύ πξνεγνύκελα δηελεξγήζεθε δεκόζηα θιήξσζε, 

θαηά ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4024/2011 θαη ηεο αξηζκ. 

ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ.21508/4-11-2011 (ΦΔΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

ύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 30060/22-05-2014 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ηελ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία 

δηελήξγεζε επηηξνπή απνηεινύκελε από ππαιιήινπο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο θαη όρη επηηξνπή απνηεινύκελε από ηνλ Πξόεδξν θαη δπν (2) κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη σο εθ ηνύηνπ θξίζεθε παξάλνκε ε δηελεξγεζείζα δεκνπξαζία. 

Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 199 θαη 201 ηνπ Ν. 3463/2006, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο 

αληίζηνηρεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 270/1981, πξνβιέπνπλ όηη νη δεκνπξαζίεο γηα ηελ 

εθπνίεζε θηλεηώλ πξαγκάησλ ησλ πλδέζκσλ, δηεμάγνληαη ζην θηίξην δηνίθεζεο απηώλ. 

Καηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 270/1981, νη δεκνπξαζίεο γηα ηελ 

αγνξά, εθπνίεζε, κίζζσζε ή εθκίζζσζε αθηλήησλ ή θηλεηώλ πξαγκάησλ ησλ δήκσλ 

δηεμάγνληαη από Δπηηξνπή, ε νπνία απνηειείηαη από ην Γήκαξρν, σο Πξόεδξν θαη δύν (2) 

δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο. Όκσο, νη δηαηάμεηο απηέο ηνπ Π.Γ. 270/1981, ζεσξνύληαη 

θαηαξγεζείζεο αξρηθά κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 1416/1984, ζηε ζπλέρεηα κε 
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αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ εθάζηνηε ηζρύνληνο Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Π.Γ. 323/1989, 

ηνπ Π.Γ. 410/1995, ηνπ Ν. 3463/2006) θαη πιένλ ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010. Με βάζε 

ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, όιεο ηηο δεκνπξαζίεο δηελεξγεί γηα κελ ηνπο δήκνπο, ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ή Δπηηξνπή, πνπ νξίδεηαη από απηήλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ε΄ ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, γηα δε ηνπο ζπλδέζκνπο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν. 3463/2006 ζε ζπλδπαζκό κε απηέο ηεο πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ή Δπηηξνπή, πνπ νξίδεηαη από 

απηήλ, θαη’ αλαινγία ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο δήκνπο. 

Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010, ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηνπο ζπλδέζκνπο) ππάγεηαη – κεηαμύ 

ησλ άιισλ – ε δηελέξγεηα θαη θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, πξνο απνθπγή πξνβιεκάησλ 

λνκηκόηεηαο, πνπ απνξξένπλ από ην γεγνλόο ηεο ηαπηόηεηαο ησλ δπν νξγάλσλ (ην 

γλσκνδνηώλ όξγαλν ηαπηίδεηαη κε ην απνθαζίδνλ), θξίζεθε ζθόπηκν θαη ζύλλνκν ε 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή κε απόθαζή ηεο λα ζπγθξνηήζεη επηηξνπή ππαιιήισλ γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο. Άιισζηε, ε επηηξνπή πνπ δηελεξγεί ηε δεκνπξαζία δελ κπνξεί 

λα ηαπηίδεηαη κε ην όξγαλν πνπ έρεη ηελ αξκνδηόηεηα ηεο θαηαθύξσζεο ηνπ απνηειέζκαηόο 

ηεο, κε ζπλέπεηα λα εγείξνληαη ακθηζβεηήζεηο όζνλ αθνξά ηε λνκηκόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

(ζρεηηθέο είλαη ε αξηζκ. 129/2007 πξάμε ηνπ VI Σκήκαηνο, ε αξηζκ. 253/2010 πξάμε ηνπ VII 

Σκήκαηνο θαη ε αξηζκ. 38/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII 

Σκήκα ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ, αξηζκ. 1231/2007 θαη 1319/2007 απνθάζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο Αλαζηνιώλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, θαζώο θαη ε αξηζκ. 253/2008 

γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο.).  

Έρνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή κε ηελ αξηζκ. 49/2013 

απόθαζή ηεο ζπγθξόηεζε επηηξνπή ππαιιήισλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο, αθνύ 

πξνεγήζεθε ε δηελέξγεηα δεκόζηαο θιήξσζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ 

Ν. 4024/2011. Σνύην δηόηη, ε έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο (θαηαθύξσζε) 

πεξηιακβάλεη θαη ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγεί ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ν νπνίνο ζα ήηαλ 

αλέθηθηνο θαη ρσξίο πεξηερόκελν όηαλ πθίζηαηαη ηαύηηζε ειέγρνληνο θαη ειεγρόκελνπ (αξηζκ. 

353/1981 πξάμε ηνπ I Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ). 

Δπηπξόζζεηα, ε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκώλ απνηειεί ππεξεζηαθή ππνρξέσζε ησλ 

ππεξεηνύλησλ ππαιιήισλ ηνπ θάζε θνξέα, γη’ απηό ζηελ επηηξνπή πνπ δηελεξγεί ηε 

δεκνπξαζία δελ πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ αηξεηνί, νη νπνίνη εθ ηνπ λόκνπ αζθνύλ 

απνθαζηζηηθή αξκνδηόηεηα, απνδερόκελνη ή κε ηα πξαθηηθά (γλσκνδνηήζεηο) ηεο επηηξνπήο. 

Με ηελ αξηζκ. 120/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην 

VII Σκήκα ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ, θξίζεθε όηη, όπσο ζπλάγεηαη από ηηο ξπζκίζεηο ηνπ 

άξζξνπ 201 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ λ. 

3463/2006 (ΦΔΚ Α΄ 114), ζηηο δεκνπξαζίεο γηα ηε κίζζσζε (ή εθπνίεζε) εθ κέξνπο ησλ 
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Γήκσλ θαη ησλ πλδέζκσλ θηλεηώλ πξαγκάησλ, κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνύ 

δηαηάγκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη από ην αλσηέξσ άξζξν, εμαθνινπζνύλ λα εθαξκόδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 270/1981 «Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ 

δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ δη’ εθπνηήζελ ή εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη 

θνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α΄ 77), πνπ εθδόζεθε βάζεη ησλ νκνίσλ δηαηάμεσλ ηνπ πξνγελέζηεξνπ 

Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα, λ. 1065/1980. Πεξαηηέξσ, από ηε ζπλδπαζηηθή θαη 

ζπζηεκαηηθή εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1, 2, 3, 5 θαη 9 παξ. 2 ηνπ π.δ/ηνο 

270/1981, νη νπνίεο ηζρύνπλ αλαιόγσο θαη γηα ηνπο ζπλδέζκνπο ησλ Γήκσλ θαη πξνβιέπνπλ 

ηε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ησλ δεκνπξαζηώλ κίζζσζεο θηλεηώλ πξαγκάησλ, ησλ άξζξσλ 

246 παξ. 1 θαη 8 θαη 247 παξ. 1 εδ. γ΄ ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη ησλ άξζξσλ 72 

παξ. 1 πεξ. ε΄ θαη 4, 285 θαη 286 ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ Α΄ 87), κε ηηο νπνίεο 

πξνβιέπνληαη ηα όξγαλα ησλ πλδέζκσλ Ο.Σ.Α. θαη νη αξκνδηόηεηέο ηνπο, ζπλάγνληαη ηα 

εμήο: Ο ύλδεζκνο Ο.Σ.Α. δηνηθείηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

θαη ηνλ Πξόεδξό ηνπ. Οη κηζζώζεηο (ή εθπνηήζεηο) από ην ζύλδεζκν θηλεηώλ πξαγκάησλ 

γίλνληαη κε κεηνδνηηθή (ή πιεηνδνηηθή) δεκνπξαζία, πνπ δηελεξγείηαη από Δπηηξνπή θαη ήδε 

από ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία είλαη αξκόδηα, πιελ άιισλ, γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 

όξσλ θαη ηε ζύληαμε ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο, ηε ζπγθξόηεζε ησλ επηηξνπώλ, ηε δηεμαγσγή 

απηνύ θαη ηελ θαηαθύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ (πξβ. Πξάμε VII Tκ. Eι. πλ. 79/2010), 

ελώ κπνξεί λα ζπζηήλεη επηηξνπέο από κέιε ηεο γηα ηε δηεμαγσγή δηαγσληζκνύ κε 

γλσκνδνηηθή αξκνδηόηεηα, πιελ όκσο, ζε θάζε πεξίπησζε, εμαθνινπζεί λα έρεη 

απνθαζηζηηθή αξκνδηόηεηα. Πεξαηηέξσ, ηα ίδηα σο άλσ ηζρύνπλ θαη γηα ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή κε εηδηθή απόθαζή ηεο 

παξαπέκςεη ζ’ απηό ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηάο ηεο, εθόζνλ θξίλεη όηη ηνύην 

επηβάιιεηαη ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζνβαξόηεηάο ηνπο. Δμάιινπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 

1 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο πνπ θπξώζεθε κε ην λ. 2690/1999 (ΦΔΚ Α΄ 45), ζην 

νπνίν δηαηππώλεηαη ε γεληθή αξρή ηεο ακεξνιεςίαο ησλ δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ, ηα όξγαλα ηεο 

Γηνίθεζεο, κνλνκειή ή ζπιινγηθά, πξέπεη λα παξέρνπλ εγγπήζεηο ακεξόιεπηεο θξίζεο, νη 

νπνίεο δελ ζπληξέρνπλ όηαλ είλαη δπλαηόλ λα δεκηνπξγεζεί εύινγα ε ππόλνηα όηη έρνπλ ήδε 

ζρεκαηηζκέλε, ζπλαθόινπζα, πξνεηιεκκέλε γλώκε γηα ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Δπνκέλσο, δελ 

επηηξέπεηαη λα κεηέρεη ζηε ζύλζεζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ, ην νπνίν έρεη απνθαζηζηηθή 

αξκνδηόηεηα, θπζηθό πξόζσπν πνπ κεηείρε ζε γλσκνδνηηθό όξγαλν, ηε γλώκε ηνπ νπνίνπ 

ιακβάλεη ππόςε ην απνθαζίδνλ γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο ηνπ, εθηόο αλ λόκνο ξεηά νξίδεη 

ην αληίζεην ή απηό ζπλάγεηαη ζαθώο από ηηο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε (VI Σκ. Δι. πλ. Απνθάζεηο 792/2012, 3365/2011, VI Σκ. Δι. πλ. Πξάμεηο 

8/2009, 174, 67/2005, ηΔ Απ. 150, 245, 420/2011). Καη’ αθνινπζίαλ απηώλ ζε ζπλδπαζκό 

κε ηηο κλεκνλεπόκελεο αλσηέξσ δηαηάμεηο, από ηηο νπνίεο νύηε πξνβιέπεηαη νύηε δύλαηαη λα 
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ζπλαρζεί όηη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο γηα ηε δηεμαγσγή κεηνδνηηθήο (ή πιεηνδνηηθήο) 

δεκνπξαζίαο γηα ηε κίζζσζε (ή εθπνίεζε) θηλεηνύ πξάγκαηνο από ύλδεζκν Ο.Σ.Α. 

(γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ) επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζύλζεζε ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο (απνθαζίδνληνο νξγάλνπ), ην νπνίν, άιισζηε, νύηε από ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 1 θαη 10 παξ. 2 ηνπ π.δ/ηνο 270/1981 «Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ, ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ δη’ εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ 

ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ», ζεζπίδεηαη, νύηε από άιιε δηάηαμε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

πξνβιέπεηαη, κε λνκίκσο ζπκκεηέρνπλ ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή σο κέιε ηεο θαηά ηελ 

ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θπζηθά πξόζσπα, ηα νπνία 

ζπκκεηείραλ θαη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαηά ηελ δηαηύπσζε γλώκεο 

από απηή.  

Καηαιήγνληαο ην Κιηκάθην θξίλεη όηη ζπληξέρεη θαθή ζύλζεζε ηνπ απνθαζίδνληνο 

νξγάλνπ ηνπ πλδέζκνπ θαηά ηε ιήςε ηεο θαηαθπξσηηθήο απόθαζεο, αθνύ, θαηά παξάβαζε 

ηεο γεληθήο αξρήο ηεο ακεξνιεςίαο, πνπ πξέπεη λα δηέπεη ηε δξάζε ησλ δηνηθεηηθώλ 

νξγάλσλ, ζπκκεηείραλ ζ’ απηό ηξία (3) πξόζσπα, πνπ κεηείραλ θαη ζηελ Δπηηξνπή 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία είρε γλσκνδνηήζεη ζηελ ίδηα ππόζεζε, ρσξίο ε 

ζπκκεηνρή ηνπο απηή λα επηηξέπεηαη ξεηά από ηηο πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο, νύηε από άιιεο 

δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ην γεγνλόο δε όηη ε σο άλσ απόθαζε ήηαλ νκόθσλε δελ 

αζθεί επηξξνή ζηελ πιεκκέιεηα απηή ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. Καη ηνύην, δηόηη, 

δεκηνπξγείηαη ηεθκήξην επεξεαζκνύ ηνπ απνθαζίδνληνο ζπιινγηθνύ νξγάλνπ, εθ κόλεο ηεο 

ζπκκεηνρήο ζε απηό ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, δεδνκέλνπ όηη 

είλαη δπλαηόλ λα πξνθιεζεί επιόγσο ε ππόλνηα πσο θάπνηα κέιε ηνπ είραλ ήδε 

δηακνξθσκέλε θαη, ζπλεπώο, πξνθαηεηιεκκέλε, γλώκε, γηα ηελ θξηλνκέλε ελώπηνλ ηνπ 

ζπιινγηθνύ νξγάλνπ ππόζεζε. Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, ε εληειιόκελε δαπάλε 

θξίζεθε κε λόκηκε θαη ζπλεπώο, κε ζεσξεηέν ην επίκαρν ρξεκαηηθό έληαικα. 

Αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ κε ηελ παξαπάλσ πξάμε ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ είλαη θαη 

νη αθόινπζεο: 

Με ηελ αξηζκ. 86/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII 

Σκήκα ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ, θξίζεθε κε λόκηκε ε δαπάλε, πνπ αθνξά θαηαβνιή 

ακνηβήο εξγνιήπηε γηα ηελ εθηέιεζε δεκνηηθνύ έξγνπ, δηόηη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή άζθεζε 

ρξέε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη δελ πξνέβε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 3669/2008 θαη ηεο παξ. 1ε΄ ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, ζηε 

ζπγθξόηεζε επηηξνπήο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ, 

παξαθάκπηνληαο θαη’ νπζία ην γλσκνδνηηθό ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ, πνπ απνηειεί νπζηώδε 

ηύπν ηεο δηαδηθαζίαο απηνύ. 
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Με ηηο αξηζκ. 485, 492/2012 πξάμεηο ηνπ Σ΄ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ, 

θξίζεθε όηη δελ επηηξέπεηαη λα κεηέρεη ζηε ζύλζεζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ, ην νπνίν έρεη 

απνθαζηζηηθή αξκνδηόηεηα, θπζηθό πξόζσπν πνπ κεηείρε ζε γλσκνδνηηθό όξγαλν, ηε 

γλώκε ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη ππόςε ην απνθαζίδνλ γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο ηνπ, εθηόο αλ 

λόκνο ξεηά νξίδεη ην αληίζεην ή απηό ζπλάγεηαη ζαθώο από ηηο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε (VI Σκ. Δ Πξάμεηο 8/2009, 174, 67/2005, ηΔ Απ. 150, 245, 

420/2011). Ούηε πξνβιέπεηαη νύηε κπνξεί λα ζπλαρζεί όηη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνύ (γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ) γηα ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ επηηξέπεηαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε ζύλζεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο (απνθαζίδνληνο νξγάλνπ). Με 

λνκίκσο ζπκκεηέρνπλ ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή σο κέιε ηεο θαηά ηελ ιήςε απόθαζεο 

ζρεηηθά κε ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θπζηθά πξόζσπα ηα νπνία ζπκκεηείραλ θαη ζηελ 

επηηξνπή δηαγσληζκνύ (βι. Απόθ. 792/2012 VI Tκήκ. Δ..).  

Με ηελ αξηζκ. 792/2012 απόθαζε VI Σκήκαηνο θαη αξηζκ. 74/2013 πξάμε Ε΄ 

Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ, θξίζεθε όηη δελ επηηξέπεηαη λα κεηέρεη ζηε ζύλζεζε 

ζπιινγηθνύ νξγάλνπ, ην νπνίν έρεη απνθαζηζηηθή αξκνδηόηεηα, θπζηθό πξόζσπν πνπ 

κεηείρε ζε γλσκνδνηηθό όξγαλν, ηε γλώκε ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη ππόςε ην απνθαζίδνλ γηα 

ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο ηνπ, εθηόο αλ λόκνο ξεηά νξίδεη ην αληίζεην ή απηό ζπλάγεηαη ζαθώο 

από ηηο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε (VI Σκ. Δ Πξάμεηο 8/2009, 

174, 67/2005, ηΔ Απ. 150, 245, 420/2011). Δπεηδή δελ πξνβιέπεηαη όηη ηα κέιε ηεο 

επηηξνπήο δηαγσληζκνύ (γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ) κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζύλζεζε ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο (απνθαζίδνληνο νξγάλνπ), κε λνκίκσο ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή σο κέιε ηεο θαηά ηελ ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία θπζηθά πξόζσπα, ηα νπνία ζπκκεηείραλ θαη ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ θαηά ηε 

δηαηύπσζε από απηή γλώκεο. 

Με ηελ αξηζκ. 75/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII 

Σκήκα ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ, θξίζεθε όηη κε λνκίκσο ζπκκεηέρνπλ ζηελ Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή σο κέιε ηεο θαηά ηελ ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

θπζηθά πξόζσπα, ηα νπνία ζπκκεηείραλ θαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ θαηά ηελ 

δηαηύπσζε από απηή γλώκεο (βι. ζρεη. απνθ. VI Σκεκ. Δι. πλ. 792/2012). Καηαιήγνληαο 

ην Κιηκάθην θξίλεη κε λόκηκε ε δαπάλε, θαζόζνλ ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή άζθεζε ρξέε 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, παξαθάκπηνληαο θαη’ νπζία ην γλσκνδνηηθό ζηάδην ηνπ 

δηαγσληζκνύ. 

Με ηελ αξηζκ. 191/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII 

Σκήκα ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ, θξίζεθε όηη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή είλαη αξκόδηα, πιελ 

άιισλ, γηα ηελ ελ γέλεη δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκώλ, δειαδή ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ θαη ηε 

ζύληαμε ηεο δηαθήξπμεο δηαγσληζκώλ ηε ζπγθξόηεζε ησλ επηηξνπώλ θαη ηελ θαηαθύξσζε 

ησλ απνηειεζκάησλ απηώλ, θαζώο θαη ηε ζύλαςε ηεο νηθείαο ζύκβαζεο. ηα πιαίζηα ηεο 
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αξκνδηόηεηαο απηήο, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα ζπζηήλεη επηηξνπέο από κέιε ηεο, 

πιελ όκσο, ζε θάζε πεξίπησζε εμαθνινπζεί, λα έρεη θαη ηελ απνθαζηζηηθή αξκνδηόηεηα 

θαηαθύξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ θάζε δηαγσληζκνύ. ύκθσλα δε κε ην άξζξν 7 παξ. 1 

ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο πνπ θπξώζεθε κε ην λ. 2690/1999 (ΦΔΚ Α΄ 45), ζην 

νπνίν δηαηππώλεηαη ε γεληθή αξρή ηεο ακεξνιεςίαο ησλ δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ, ηα όξγαλα ηεο 

δηνίθεζεο, κνλνκειή ή ζπιινγηθά, πξέπεη λα παξέρνπλ εγγπήζεηο ακεξόιεπηεο θξίζεο, νη 

νπνίεο δελ ζπληξέρνπλ όηαλ είλαη δπλαηόλ λα δεκηνπξγεζεί εύινγα ε ππόλνηα όηη έρνπλ ήδε 

ζρεκαηηζκέλε, ζπλαθόινπζα, πξνεηιεκκέλε γλώκε γηα ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Δπνκέλσο, δελ 

επηηξέπεηαη λα κεηέρεη ζηε ζύλζεζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ, ην νπνίν έρεη απνθαζηζηηθή 

αξκνδηόηεηα, θπζηθό πξόζσπν πνπ κεηείρε ζε γλσκνδνηηθό όξγαλν, ηε γλώκε ηνπ νπνίνπ 

ιακβάλεη ππόςε ην απνθαζίδνλ γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο ηνπ, όξγαλν, εθηόο αλ λόκνο 

ξεηά νξίδεη ην αληίζεην ή απηό ζπλάγεηαη ζαθώο από ηηο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε (VI Σκ. Δι.πλ. πξάμεηο 8/2009, 174, 67/2005, ηΔ απ. 150, 245, 

420/2011). Καη’ αθνινπζίαλ απηώλ κε λνκίκσο ζπκκεηέρνπλ ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή σο 

κέιε ηεο θαηά ηελ ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θπζηθά πξόζσπα 

ηα νπνία ζπκκεηείραλ θαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ θαηά ηελ δηαηύπσζε από απηή 

γλώκεο (βι. ζρεη. απνθ.VI Σκεκ. Δι.πλ. 792/2012). Καηαιήγνληαο ην Κιηκάθην θξίλεη όηη ε 

εληειιόκελε δαπάλε παξίζηαηαη κε λόκηκε, θαζόζνλ ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή άζθεζε ρξέε 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, παξαθάκπηνληαο θαη’ νπζία ην γλσκνδνηηθό ζηάδην ηνπ 

δηαγσληζκνύ.  

Αθόκα θαη αλ ήζειε ζεσξεζεί, παξόια απηά, όηη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ 

πλδέζκνπ ήηαλ ε κόλε θαηά λόκν αξκόδηα γηα ηελ δηεμαγσγή θαη θαηαθύξσζε ηεο επίδηθεο 

δεκνπξαζίαο, αζθώληαο ε ίδηα ρξέε ηεο επηηξνπήο δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο θαη όρη ε 

ζπληζηώκελε από απηήλ επηηξνπή ππαιιήισλ, δελ θαηαλνείηαη ν ηξόπνο πνπ επεξέαζε ην 

απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ε επηηξνπή ππαιιήισλ, ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε θαλεξή θαη πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία εθδήισζε ελδηαθέξνλ θαη 

ζπκκεηείρε κόλν έλαο δηαγσληδόκελνο. 

Από ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, εξκελεπόκελεο από ηε λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνύ 

πλεδξίνπ πξνθύπηεη όηη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ γηα ηε δηεμαγσγή όισλ ησλ 

δηαγσληζκώλ, ζύλλνκα κε ηελ αξηζκ. 49/2013 απόθαζή ηεο, ζπγθξόηεζε επηηξνπή 

δεκνπξαζίαο, απνηεινύκελε από ππαιιήινπο ηνπ πλδέζκνπ, αθνύ πξνεγνύκελα 

δηελεξγήζεθε δεκόζηα θιήξσζε, θαηά ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 

4024/2011 θαη ηεο αξηζκ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ.21508/4-11-2011 (ΦΔΚ 2540/Β΄/7-11-2011) 

Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Δπνκέλσο, νη αηηηάζεηο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο όηη δελ 

έρεη ιεθζεί λόκηκα ε αξηζκ. 17/2014 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ 

Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ κλεκνλεύνληαη ζηελ αξηζκ. 30060/22-
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05-2014 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – 

Θξάθεο, δελ βξίζθνπλ έξεηζκα ζε δηάηαμε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη είλαη αληίζεηεο κε ηελ 

πάγηα λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. 

 

 

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

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Σελ πεξ. ηβ΄ ηεο παξ. 1 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 225, 238 θαη 283 ηνπ Ν. 3852/2010. 

γ) Σελ αξηζκ. 17/2014 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. 

δ) Σελ αξηζκ. 30060/22-05-2014 Απόθαζε (ΑΓΑ: ΩΖΗ1ΟΡ1Τ-ΖΓΨ) ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. 

ε) Σελ αξηζκ. 45/2014 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. 

ζη) Σε γλσκνδόηεζε ηνπ δηθεγόξνπ Θεζζαινλίθεο Σξππάλε Δπζηξαηίνπ, κε Α.Μ. 2844. 

δ) Σελ αλαγθαηόηεηα εθπνίεζεο κεηαρεηξηζκέλσλ καξκάξηλσλ κλεκείσλ. 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

 Α. Απνδέρεηαη ηε γλσκνδόηεζε ηνπ δηθεγόξνπ Θεζζαινλίθεο Σξππάλε Δπζηξαηίνπ. 

 Β. Δγθξίλεη ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ελώπηνλ ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 

ηνπ Ν. 3463/2006, θαηά ηεο αξηζκ. 30060/22-05-2014 απόθαζεο (ΑΓΑ: ΩΖΗ1ΟΡ1Τ-ΖΓΨ) 

ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, κε ηελ νπνία 

αθπξώλεηαη ε αξηζκ. 17/2014 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ 

Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηε γλσκνδόηεζε ηνπ δηθεγόξνπ 

Σξππάλε Δπζηξαηίνπ θαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

 

 

 Ζ απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 46 

 

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

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ   Ο Γξακκαηέαο   Σα κέιε 

 

 

Σειίδεο Αλαζηάζηνο         Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Γεκνηηθόο ύκβνπινο Θεζζαινλίθεο            ΠΔ Γηνηθεηηθόο 

ΑΔΑ: 7ΑΚΟΟΡ93-2ΚΨ
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