
                                                        Αριθ.πρωτ.  370/23-12-2021                                              
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Νο 22  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της <ΜΑΚΕΔΝΟΣ ΑΕ>>
Της  23-12-2021

Στη  Καστοριά και στην αίθουσα του Ενυδρείου, σήμερα 23-12-2021, ημέρα
ΠΕΜΠΤΗ και  ώρα  10:00  π.μ.,  τα  μέλη  του  Δ.Σ.  της  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΑΔΡΑΝΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  –ΑΝΩΝΥΜΗ  ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ και ιδιαίτερο τίτλο ΜΑΚΕΔΝΟΣ ΑΕ, συνέρχονται σε έκτακτη συνεδρίαση,
ύστερα από την υπ΄αριθ. 364/20-12-2021 πρόσκληση του προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου κ. Σαλβαρίνα Ιωάννη του Γεωργίου, με θέματα ημερησίας διατάξεως τα
παρακάτω :

 Θέμα 4ον :  Ορισμός τόπου και χρόνου πραγματοποίησης της  δημοπρασίας
εκμίσθωσης του λατομείου.  

Παρόντα  μέλη : 
   1)  Σαλβαρίνας Ιωάννης του Γεωργίου
   2)  Μηταλίδης Κίμων του Αθανασίου  
   3) Αμανατίδου Χριστίνα του Ισαάκ    
   4) Πέλκας Σωκράτης του Γεωργίου
   5) Ψήμας Ζήσης του Δημητρίουκαι 
   6)  Αλεξίου-Ρέτζιου Κωνσταντίνα του Ηλία  
     
Απόντα μέλη:
  1)  Ανδρεόπουλος Βασίλειος του Κων/νου  
  2) Μόσχος Γεώργιος του Χρήστου
  3) Ποδάρας Θεόδωρος του Χαράλαμπου 
  4) Σαριπανίδης Παντελής του Γεωργίου και 
  5)Πάτρας Φώτιος του Μιχαήλ 

Στη συνεχεία αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αρχίζει η εξέταση των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως κάτωθι: 

Θέμα  4ον :   Ορισμός  τόπου  και  χρόνου  πραγματοποίησης  της  δημοπρασίας
εκμίσθωσης του λατομείου.  

Ο Πρόεδρος παρουσίασε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το  θέμα που
αφορά  τον  ορισμό  τόπου  και  χρόνου  πραγματοποίησης  της  δημοπρασίας
εκμίσθωσης του λατομείου ενημερώνοντας τα ότι με την υπ’αριθμ. 161/17-06-2021
απόφαση  του  το  Δ.Σ.  αποφάσισε  την  εκ  νέου  εκμίσθωση  ενιαίας  έκτασης  εντός
λατομικής  περιοχής  της  ΜΑΚΕΔΝΟΣ  Α.Ε.  και  με  την  υπ’αριθμ.  174/25-06-2021
απόφαση  εγκρίθηκαν  οι  όροι  της  δημοπρασίας  και  ορίστηκε  τόπος  και  χρόνος
διενέργειας, πλην όμως με την από 05-07-2021 προσωρινή διαταγή της Πρωτοδίκη
του Πρωτοδικείου Καστοριάς , η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως της εταιρίας με
την  επωνυμία  «ΜΠΙΖΙΟΣ  Σ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ε.Β.Ε.Ε.»  ανεστάλη  η  διενέργεια  της
δημοπρασίας  .  Ήδη  εκδόθηκε  η  υπ’αριθμ.  119/2021  απόφαση  του  Μονομελούς
Πρωτοδικείου  Καστοριάς  ,  η  οποία  απέρριψε  την  αίτηση  και  πλέον  μπορεί  να
συνεχιστεί η ανασταλθείσα δημοπρασία και ως εκ τούτου πρέπει να ορίσουμε νέο
τόπο και χρόνο διενέργειας της και καλεί το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
                       Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας
υπόψη την εισήγηση του Προέδρου
                                             Αποφασίζει ομόφωνα

Τον  ορισμό  νέου  τόπου  και  χρόνου  για  τη  διενέργεια  της  δημοπρασίας
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εκμίσθωσης του λατομείου την 10η Ιανουαρίου 2022 και  ώρα 9:30  και μέχρι τις
15:00  μ.μ στη  αίθουσα  του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς
(Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο).  Η κατάθεση  του  φακέλου προσφοράς  κάθε
ενδιαφερομένου, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και
Αξιολόγησης Προσφορών, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις
09:30 π.μ..

         Η απόφαση πήρε αύξ.αριθ. 56/2021.

  Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
                                                          Ο  Πρόεδρος 
                                                           ΣΑΛΒΑΡΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
                                                                                                                                       
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.
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