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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
                         Π.Δ. ΖΜΑΘΗΑ      
 ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ  ΝΑΟΤΑ   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθμ. 61ης - 30/12/2021    Έκηακηης  Σσνεδρίαζης ηης 

Οικονομικής Επιηροπής ηοσ Δήμοσ Η.Π. Νάοσζας 

 

Αριθμός  Απόθαζης  545/2021 

   ΘΕΜΑ: Αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ Ανάκληζη ηηρ ςπ απιθμ 531/2021 απόθαζη ηηρ οικονομικήρ 
επιηποπήρ    και μαηαίυζη  ηηρ πλειοδοηικήρ δημοππαζίαρ μέσπι νεοηέπαρ λόγυ διοπθυηικών 
παπεμβάζευν επί ηηρ πποκηπύξευρ πος πποέκςταν 

 
 
ηε Νάνπζα  θαη ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ζηηο  30 ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ  ηνπ έηνπο 2021  
εκέξα ηεο εβδνκάδαο Πέκπηε θαη ώξα 10:00 π.κ.   ζπλήιζε ζε   (δηα πεξηθνξάο – κέζσ ηειεθώλνπ) 
Έθηαθηε  πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ύζηεξα από ηε κε αξ. πξση. 21848/30-12-2021 έγγξαθε 
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ην κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 
4555/2018 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10   ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ 
Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/Α/11-3-2020 –  «θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία Γήκσλ θαη 
Πεξηθεξεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19» 
όπσο ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα. 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 
ελλέα (9) κειώλ ήηαλ παξόληα (δηα πεξηθνξάο) ηα επηά   (7)  κέιε: 
 

  ΠΑΡΟΝΣΕ                          ΑΠΟΝΣΕ 

1) Μπαιηαηδίδνπ Θενδώξα (Πξόεδξνο)                1) Βαιζακίδεο ηαύξνο 

2) Λαθελάλνο Αγγειάθεο                                       2) Γνιδνύξεο Θεόδσξνο 

3) Αδακίδεο Παύινο                                                 

4) Σζέιηνο ηαύξνο 

5) Θαλαζνύιεο Γεκήηξηνο 

6) Σαζηώλαο Γεώξγηνο 

7) Βαζηιεηάδεο Υξήζηνο 

 

                                              Οη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθαλ 
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     ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξνύζα θαη ε Αλζνπνύινπ Μπξνύια ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
πξαθηηθώλ.  

Ζ Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελε ην 1ν ζέκα  ηεο   
εκεξήζηαο δηάηαμεο όπνπ νκόθσλα απνθαζίζηεθε λα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ γηα ηελ : «Ανάκληση 

τηρ ςπ απιθμ Ανάκληζη ηηρ ςπ απιθμ 531/2021 απόθαζη ηηρ οικονομικήρ επιηποπήρ    και μαηαίυζη  

ηηρ πλειοδοηικήρ δημοππαζίαρ μέσπι νευηέπαρ λόγυ διοπθυηικών παπεμβάζευν επί ηηρ πποκηπύξευρ 
πος πποέκςταν» είπε ηα εξήρ: 

      Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ 531/2021 απόθαζε ελέθξηλε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ  

πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία πνπ αθνξά ζηελ αλάδεημε πιεηνδόηε γηα ηελ 

εθπνίεζε άρξεζησλ κεηαιιηθώλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Γήκνπ Ζξσηθήο Πόιεσο Νάνπζαο, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ  270/81.αο θαιώ λα απνθαζίζνπκε γηα ηελ αλάθιεζε ηεο 531/2021 απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηελ καηαίσζε ηεο πιεηνδνηηθήο Γεκνπξαζίαο  κέρξη λενηέξαο ιόγσ 

δηνξζσηηθώλ παξεκβάζεσλ επί ηεο  ππ αξηζκ 21557/23-12-2021 πξνθεξύμεσο πνπ πξνέθπςαλ. 

 
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππόςε  

 

 Σελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ  

 Σελ 531/2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

 Σελ ππ αξηζκ 21557/23-12-2021 Γηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ 

 Σν άξζξν 72  Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεύρνο Α’), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

ζήκεξα .  

 

 
ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Σελ αλάθιεζε ηεο 531/2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηελ καηαίσζε ηεο πιεηνδνηηθήο 

Γεκνπξαζίαο  πνπ αθνξά ζηελ αλάδεημε πιεηνδόηε γηα ηελ «εθπνίεζε άρξεζησλ κεηαιιηθώλ 

αληηθεηκέλσλ ηνπ Γήκνπ Ζξσηθήο Πόιεσο Νάνπζαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ  270/81»  κέρξη 

λενηέξαο ιόγσ δηνξζσηηθώλ παξεκβάζεσλ επί ηεο  ππ αξηζκ 21557/23-12-2021 πξνθεξύμεσο πνπ 

πξνέθπςαλ. 

 
Η απόυαση αςτή πήπε αύξοντα απιθμό   545/2021 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο 

        Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ 

Τπνγξαθή όπσο ζηελ αξρή 

ΣΑ   ΜΔΛΖ 

Τπνγξαθή όπσο ζηελ αξρή 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

                                                            ΜΠΑΛΣΑΣΕΗΓΟΤ ΘΔΟΓΩΡΑ 

ΑΔΑ: ΨΕ81ΩΚ0-ΤΡΦ
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