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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ  ∆ΗΜΩΝ      Από τα πρακτικά της 14-1-2014 
∆ΥΤΙΚΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     συνεδρίασης του διοικητικού 
 *******       συμβουλίου του Συνδέσμου 
 
Αριθμός  Απόφασης  1 / 2014 
 
Θ Ε Μ A: «Έγκριση ανάθεσης της αποκομιδής απορριμμάτων και της καθαριότητας των 

εξωτερικών χώρων και των κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Κοιμητηρίου σε ιδιωτική 
εταιρεία» 

 
 Στον Εύοσμο και στο κτίριο διοίκησης του Συνδέσμου σήμερα στις 14 Ιανουαρίου 

2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00΄ συνήλθε σε συνεδρίαση το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο του Συνδέσμου ∆ήμων ∆υτικής Θεσσαλονίκης ύστερα από την αριθμ. 11/7-1-

2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 95 και 247 του Κώδικα ∆ήμων (Ν. 3463/2006).  

 ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία της παρ. 9 του άρθρου 246 του Ν. 

3463/2006), δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών ήταν: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ (9) 
 

1. Ελευθεριάδης Χρήστος – Κωνσταντίνος   5. Κανάκης Στυλιανός 

2. Καρούμπης Αντώνης     6. Κιοσέογλου Ελευθέριος  

3. Ισαακίδη Άντζελα      7. Λεκάκης Πέτρος  

4. Φασφαλής Νικόλαος     8. Κουσενίδης Αλέξανδρος 

        9. Μανδαλιανός Αλέξανδρος 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (4) 
 

1. Γάκης Βασίλειος      3. Ζέρβας Κωνσταντίνος  
2. Φιρινίδου Κυριακή      4. Παπαδόπουλος Ιωακείμ 
      
 

 οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 

 

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση ανάθεσης της αποκομιδής απορριμμάτων και της 

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΟΡ93-ΥΒΑ



2 
 

καθαριότητας των εξωτερικών χώρων και των κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του 

Κοιμητηρίου σε ιδιωτική εταιρεία», έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου: 

α) Τις διατάξεις των άρθρων 245-251 του Ν. 3463/2006. 

β) Την παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 3731/2008. 

γ) Τις διατάξεις του Ν. 3707/2008. 

δ) Τι διατάξεις του Π.∆. 28/1980. 

ε) Την αριθμ. 21/9-1-2014 μελέτη του τμήματος πρασίνου και περιβάλλοντος. 

στ) Το γεγονός ότι η ανάθεση της καθαριότητας του Κοιμητηρίου κατά το έτος 2013 βελτίωσε 

την καλή εμφάνιση του Κοιμητηρίου. 

ζ) Την αναγκαιότητα αύξησης των παρεχόμενων υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων (στα 

οποία προστίθενται και τα προϊόντα εκταφών) και καθαρισμού των χώρων και 

εγκαταστάσεων του Κοιμητηρίου.  

 

 

Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη του Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 3731/2008 παρέχεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού 

και στα νομικά τους πρόσωπα, για την αποκομιδή των απορριμμάτων και την εν γένει 

καθαριότητα των χώρων, να συμβάλλονται με επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαχείρισης 

απορριμμάτων και καθαριότητας κτιρίων, που λειτουργούν νόμιμα και πληρούν τις 

οριζόμενες από τις διατάξεις του Ν. 3707/2008 προϋποθέσεις, μετά από σχετικό μειοδοτικό 

διαγωνισμό. 

Καθώς στον Σύνδεσμο υπηρετεί μόνο ένας υπάλληλος με την ειδικότητα του εργάτη 

καθαριότητας και δεν υπάρχει ο ανάλογος μηχανολογικός εξοπλισμός, (απορριμματοφόρα 

οχήματα, σάρωθρο, μηχανικά κόσκινα, φορτωτής  κλπ) είναι προφανής η ανάγκη ανάθεσης 

όλων των εργασιών που σχετίζονται με την αποκομιδή των απορριμμάτων, την καθαριότητα 

των χώρων και των εγκαταστάσεων του Κοιμητηρίου σε ιδιωτική εταιρεία.  

Με την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών, η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ετησίας δαπάνης από 

το ποσό των 60.000,00 ευρώ και άνω, χωρίς Φ.Π.Α., πρέπει να ανατεθεί με την διαδικασία 

του δημόσιου τακτικού διαγωνισμού. 

 Επομένως, προτείνεται η υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας των 

χώρων και εγκαταστάσεων του Κοιμητηρίου της ∆υτικής Θεσσαλονίκης να ανατεθεί μετά τη 

διενέργεια δημόσιου τακτικού διαγωνισμού, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

 Κατόπιν των ανωτέρω, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την 

έγκριση: 
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α) ανάθεσης των υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και της καθαριότητας των 

χώρων και εγκαταστάσεων του Κοιμητηρίου της ∆υτικής Θεσσαλονίκης, για το χρονικό 

διάστημα δώδεκα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 

192.660 ευρώ, με Φ.Π.Α. 

β) Του τρόπου διενέργειας (δημόσιος τακτικός διαγωνισμός). 

 

 Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση 
του Προέδρου, τις τοποθετήσεις όλων των Συμβούλων και έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις των άρθρων 245-251 του Ν. 3463/2006. 

β) Την παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 3731/2008. 

γ) Τις διατάξεις του Ν. 3707/2008. 

δ) Τι διατάξεις του Π.∆. 28/1980. 

ε) Την αριθμ. 21/9-1-2014 μελέτη του τμήματος πρασίνου και περιβάλλοντος. 

στ) Το γεγονός ότι η ανάθεση της καθαριότητας του Κοιμητηρίου κατά το έτος 2013 βελτίωσε 

την καλή εμφάνιση του Κοιμητηρίου. 

ζ) Την αναγκαιότητα αύξησης των παρεχόμενων υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων (στα 

οποία προστίθενται και τα προϊόντα εκταφών) και καθαρισμού των χώρων και 

εγκαταστάσεων του Κοιμητηρίου.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Εγκρίνει την ανάθεση της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας 

των χώρων και εγκαταστάσεων του Κοιμητηρίου της ∆υτικής Θεσσαλονίκης σε ιδιωτική 

εταιρεία,  προϋπολογισθείσας δαπάνης 192.660 με Φ.Π.Α., μετά τη διενέργεια δημόσιου 

τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού. 

 Β. Η υπηρεσία θα λάβει χώρα, αφού προηγηθεί η τήρηση της σχετικής νομοθεσίας 

περί ανάθεσης παροχής υπηρεσιών. 

 

 Η απόφαση αυτή έλαβε  α/α  1. 
 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 

 Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου    Ο Γραμματέας   Τα μέλη 

 

 

   Ελευθεριάδης Χρήστος-Κωνσταντίνος  Παζαρλόγλου Θανάσης 

    ∆ημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης  ΠΕ ∆ιοικητικός 
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