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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ  ΓΖΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 20-12-2013 

ΓΥΤΗΚΖΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ     ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ 

 *******       ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 

 

Αξηζκόο  Απόθαζεο  30 / 2013 

 

Θ Ε Μ A: «Έγθξηζε αλάζεζεο ηεο θύιαμεο θηηξίσλ θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

Κνηκεηεξίνπ-ρξεκαηαπνζηνιέο ζε ηδησηηθή εηαηξεία θύιαμεο» 

 

 Σηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 

2013 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ώξα 14.00΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 3121/13-

12-2013 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  (8) 
 

1. Διεπζεξηάδεο Φξήζηνο – Κσλζηαληίλνο   5. Μαλδαιηαλόο Αιέμαλδξνο  

2. Καλάθεο Σηπιηαλόο      6. Ηζααθίδε Άληδεια  

3. Καξνύκπεο Αληώλεο     7. Φαζθαιήο Νηθόιανο 

4. Λεθάθεο Πέηξνο       8. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή 

 

Α Π Ο Ν Σ Ε  (5) 
 

1. Γάθεο Βαζίιεηνο      4. Κηνζένγινπ Διεπζέξηνο 

2. Εέξβαο Κσλζηαληίλνο     5. Παπαδόπνπινο Ησαθείκ 

3. Κνπζελίδεο Αιέμαλδξνο   

 

 νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα. 
 

 

 Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 2
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο αλάζεζεο ηεο θύιαμεο θηηξίσλ θαη ινηπώλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ-ρξεκαηαπνζηνιέο ζε ηδησηηθή εηαηξεία θύιαμεο», έζεζε 

ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ: 

ΑΔΑ: ΒΛΓΗΟΡ93-Μ0Υ



2 
 

α) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 3731/2008. 

γ) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3707/2008. 

δ) Τη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/1980. 

ε) Τελ αξηζκ. 3132/16-12-2013 ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό. 

ζη) Τν γεγνλόο όηη ε αλάζεζε ηεο θύιαμεο ηνπ Κνηκεηεξίνπ θαηά ην έηνο 2013 ελίζρπζε ην 

αίζζεκα πξνζηαζίαο ησλ επηζθεπηώλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ. 

δ) Τελ αλαγθαηόηεηα ελίζρπζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ επηζθεπηώλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ.  

 

 

Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 3731/2008 παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο Ο.Τ.Α. α΄ βαζκνύ 

θαη ζηα λνκηθά ηνπο πξόζσπα, γηα ηελ ελ γέλεη θύιαμε θαη θξνύξεζε ησλ θηηξίσλ, 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ ηνπο, θαζώο θαη γηα ηε ζπλνδεία ρξεκαηαπνζηνιώλ, λα 

ζπκβάιινληαη κε επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ αζθαιείαο, πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα θαη 

πιεξνύλ ηηο νξηδόκελεο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3707/2008 πξνϋπνζέζεηο, κεηά από ζρεηηθό 

κεηνδνηηθό δηαγσληζκό. 

Ζ αλάζεζε ηεο θύιαμεο θαη πεξηθξνύξεζεο ηνπ ρώξνπ ηνπ Κνηκεηεξίνπ ζε ηδησηηθή 

εηαηξεία θύιαμεο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ πνιηηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ην 

Κνηκεηήξην ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, θαζώο θαη ηελ απνηξνπή ησλ θινπώλ θαη θζνξώλ 

πνπ παξαηεξνύληαη ζηνπο ηάθνπο θαη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Σπλδέζκνπ θξίλεηαη 

επηβεβιεκέλε, γηα ηελ απνηξνπή παξάλνκσλ ελεξγεηώλ ζε βάξνο ησλ επηζθεπηώλ ηνπ 

Κνηκεηεξίνπ, θαζώο θαη ησλ θινπώλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη επί ησλ ηάθσλ. Ζ θύιαμε 

ηνπ Κνηκεηεξίνπ είλαη αλαγθαία ηδηαίηεξα θαηά ηηο εκέξεο θαη ώξεο πνπ ε ππεξεζία καο 

αδπλαηεί λα ειέγμεη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Κνηκεηεξίνπ, δειαδή ηηο αξγίεο θαη ηηο κεζεκεξηαλέο 

θαη απνγεπκαηηλέο ώξεο.  

Ο Σύλδεζκνο Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο έρνληαο ηελ επζύλε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Κνηκεηεξίνπ κε πιεζώξα εγγξάθσλ πνπ απέζηεηιε πξνο ηνπο αξκόδηνπο θνξείο θαη ηηο 

ζπλαξκόδηεο αξρέο (Διιεληθή Αζηπλνκία, Αζθάιεηα Δπόζκνπ), γλσζηνπνίεζε θαηά ην 

παξειζόλ ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην ρώξν ηνπ Κνηκεηεξίνπ. Όκσο, παξ’ όιεο ηηο 

θηιόηηκεο πξνζπάζεηεο ησλ δησθηηθώλ αξρώλ, όρη κόλν δελ εμαιείθζεθαλ νη παξάλνκεο 

ελέξγεηεο (θινπέο, θζνξέο, θιπ) νξηζκέλσλ αγλώζησλ ζε βάξνο ησλ επηζθεπηώλ ηνπ 

Κνηκεηεξίνπ, αιιά δπζηπρώο παξαηεξήζεθε απμεηηθή ηάζε ησλ θαηλνκέλσλ απηώλ.  

 Ζ αλάζεζε ηεο θύιαμεο ηνπ Κνηκεηεξίνπ θαηά ην έηνο 2013 ελίζρπζε ην αίζζεκα 

πξνζηαζίαο ησλ επηζθεπηώλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ, νη νπνίνη επηβάιιεηαη απεξίζθεπηα λα 

έξρνληαη ζην θνηκεηήξην, όπνπ βξίζθνληαη εληαθηαζκέλα ηα πξνζθηιή ηνπο πξόζσπα. Τν 

νθείινπκε ζε όινπο ηνπο ζιηβόκελνπο ζπκπνιίηεο καο, ην ρξσζηάκε ζηνπο εληαθηαζκέλνπο 
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ηνπ Κνηκεηεξίνπ. Με γλώκνλα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ πνιηηώλ πνπ 

επηζθέπηνληαη ην Κνηκεηήξην ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, θαζώο θαη ηελ απνηξνπή ησλ 

θινπώλ θαη θζνξώλ πνπ παξαηεξνύληαη ζηνπο ηάθνπο θαη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ 

Σπλδέζκνπ, πξνηείλεηαη ε θύιαμε ηνπ ρώξνπ ηνπ Κνηκεηεξίνπ λα αλαηεζεί ζε ηδησηηθή 

εηαηξεία θύιαμεο, ε νπνία ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, ζα πεξηθξνπξεί θαη ζα 

θπιάζζεη ην ρώξν ηνπ Κνηκεηεξίνπ, κε ζθνπό ηελ απνηξνπή παξαλόκσλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ηελ απνζάξξπλζε ησλ επίδνμσλ παξαλνκνύλησλ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο 

αζθαιείαο ησλ ζπκπνιηηώλ καο, πνπ επηζθέπηνληαη ην ρώξν ηνπ Κνηκεηεξίνπ γηα λα 

ηηκήζνπλ ηα πξνζθηιή ηνπο πξόζσπα. 

Με ηελ αξηζκ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΔΚ 1291/Β΄/11-8-2010) απόθαζε ηνπ 

Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, ε ζύλαςε ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ εηεζίαο δαπάλεο από 

ην πνζό ησλ 20.000,01 επξώ κέρξη 60.000,00 επξώ, ρσξίο Φ.Π.Α., κπνξεί λα αλαηεζεί κε 

ζπλνπηηθή δηαδηθαζία (πξόρεηξν δηαγσληζκό). 

 Δπνκέλσο, πξνηείλεηαη ε ππεξεζία θύιαμεο λα αλαηεζεί κεηά ηε δηελέξγεηα 

πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ, δηόηη ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο. 

 Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαιείηαη λα απνθαζίζεη γηα ηελ 

έγθξηζε: 

α) αλάζεζεο ησλ ππεξεζηώλ θύιαμεο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1-1-2014 κέρξη 

31-12-2014, πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 39.999,60 επξώ, κε Φ.Π.Α. 

β) Τνπ ηξόπνπ δηελέξγεηαο (πξόρεηξνο δηαγσληζκόο). 

 

 

 Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο όισλ ησλ Σπκβνύισλ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 3731/2008. 

γ) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3707/2008. 

δ) Τη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/1980. 

ε) Τελ αξηζκ. 3132/16-12-2013 ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό. 

ζη) Τν γεγνλόο όηη ε αλάζεζε ηεο θύιαμεο ηνπ Κνηκεηεξίνπ θαηά ην έηνο 2013 ελίζρπζε ην 

αίζζεκα πξνζηαζίαο ησλ επηζθεπηώλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ. 

δ) Τελ αλαγθαηόηεηα ελίζρπζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ επηζθεπηώλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ.  
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ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Δγθξίλεη ηελ αλάζεζε ηεο θύιαμεο θηηξίσλ θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

Κνηκεηεξίνπ-ρξεκαηαπνζηνιέο ζε ηδησηηθή εηαηξεία θύιαμεο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ πνιηηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ην Κνηκεηήξην ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, 

θαζώο θαη ηελ απνηξνπή ησλ θινπώλ θαη θζνξώλ ζηνπο ηάθνπο θαη ζηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηνπ Σπλδέζκνπ, πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 39.999,60 κε Φ.Π.Α., κεηά ηε 

δηελέξγεηα πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ. 

 Β. Ζ ππεξεζία ζα ιάβεη ρώξα, αθνύ πξνεγεζεί ε ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο 

πεξί αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηώλ. 

 

 

 Ζ απόθαζε απηή έιαβε  α/α  30. 

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

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ    Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

 

   Διεπζεξηάδεο Φξήζηνο-Κσλζηαληίλνο  Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

    Γεκνηηθόο Σύκβνπινο Θεζζαινλίθεο  ΠΔ Γηνηθεηηθόο 
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