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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟ  ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΤΝΓΔΜΟ  ΓΖΜΩΝ      Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 14-10-2014 

ΓΤΣΗΚΖ  ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ     ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

 *******       ζπκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ 

 

Αξηζκφο  Απφθαζεο  27 / 2014 

 

Θ Δ Μ A: «Έγκριζη ανάθεζης ηης αποκομιδής απορριμμάηων και καθαριζμού οδών, 

κοινότρηζηων τώρων και κηιριακών εγκαηαζηάζεων ηων Κοιμηηηρίων ηης Γσηικής 

Θεζζαλονίκης, διάρκειας δύο (2) εηών, ζε ιδιωηική εηαιρεία» 

 

 ηνλ Δχνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 14 Οθησβξίνπ 

2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ψξα 13.30΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. 2575/9-10-

2014 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δφζεθε ζηνλ θάζε ζχκβνπιν ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 95 θαη 247 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006).  

 Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν. 

3463/2006), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 13 κειψλ ήηαλ: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ  (8) 
 

1. Γσγάθνο ηέθαλνο     5. Σειίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Καλάθεο ηπιηαλφο     6. Λαιέο Γεκήηξηνο 

3. Κηνζένγινπ Διεπζέξηνο    7. Αιεμηάδνπ Ησάλλα 

4. Μπαξκπνπλάθεο Αιέμαλδξνο   8. Κνπζαγηαλλίδεο Σξηαληάθπιινο 

 

Α Π Ο Ν Σ Δ  (5) 
 

1. Εαραξηάδεο Λάδαξνο    4. Κνπζελίδεο Αιέμαλδξνο 

2. Γαβξηειίδεο Ησάλλεο    5. ηνχπαο Κσλζηαληίλνο 

3. Κεραγηάο Αλέζηεο      
 

 νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα. 
 

 Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 2
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγκριζης ανάθεζης ηης αποκομιδής απορριμμάηων και 

καθαριζμού οδών, κοινότρηζηων τώρων και κηιριακών εγκαηαζηάζεων ηων 
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Κοιμηηηρίων ηης Γσηικής Θεζζαλονίκης, διάρκειας δύο (2) εηών, ζε ιδιωηική 

εηαιρεία», έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 209, 245-251 θαη 273 ηνπ Ν. 3463/2006. 

2. Σελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν. 3979/2011. 

3. Ση δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/1980. 

4. Σελ αξηζκ. 2314/11-9-2014 κειέηε ηνπ ηκήκαηνο πξαζίλνπ θαη πεξηβάιινληνο. 

5. Σηο κε αξηζκ. 105489/2012 θαη 66018/29-8-2014 εγθξίζεηο ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, γηα απνθάζεηο αλάζεζεο αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ απφ 

ηνλ χλδεζκν ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο. 

6. Σν κε αξηζκ. Π.Τ. νηθ8729/6-9-2011 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πεξηβαιινληηθήο Τγηεηλήο 

θαη Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ Πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Θεζζαινλίθεο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν γίλεηαη ζχζηαζε ζηνλ χλδεζκν γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ φξσλ δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ησλ Κνηκεηεξίσλ (απαγφξεπζε 

έζησ θαη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζε αλνηθηνχο ρψξνπο). 

7. Σελ κε αξηζκφ 2603/9-10-2014 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ πλδέζκνπ. 

8. Σν γεγνλφο φηη ε αλάζεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ θαηά ην έηνο 2013 

βειηίσζε ηελ θαιή εκθάληζε ηνπ Κνηκεηεξίνπ. 

9. Σελ αλαγθαηφηεηα βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη 

απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηα Κνηκεηήξηα, ζηα νπνία πξνζηίζεληαη θαη ηα 

πξντφληα εθηαθψλ.  

 

ηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ φηη, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ 

εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν. 

3979/2011 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ θαη ζηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα, 

γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ ελ γέλεη θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ, λα 

ζπκβάιινληαη κε επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη 

θαζαξηφηεηαο θηηξίσλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, κεηά απφ ζρεηηθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ. 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ αξηζκ. 2314/11-9-2014 κειέηε ηνπ ηκήκαηνο πξαζίλνπ 

θαη πεξηβάιινληνο, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 352.177,00 επξψ, κε Φ.Π.Α., ηα 

απαηηνχκελα κέζα (κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο) θαη ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ είλαη ηα εμήο: 

 Γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ, έλα (1) απνξξηκκαηνθφξν κε ηνλ νδεγφ ηνπ θαη 

έλαο (1) εξγάηεο. 

 Γηα ηελ απνθνκηδή ησλ νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, θάδνη θαη φρεκα κεηαθνξάο θάδσλ 

ζπιινγήο νγθσδψλ κε ηνλ νδεγφ ηνπ, θαζψο θαη αδεηνδνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο γηα 

ηελ επεμεξγαζία ηνπο κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ (ζπαζηήξαο). 
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 Γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθηαθψλ, θάδνη ζπιινγήο κπαδναπνξξηκκάησλ, 

φρεκα κεηαθνξάο ησλ θάδσλ κε ηνλ νδεγφ ηνπ θαη αδεηνδνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο γηα 

ηελ δηαρείξηζε ηνπο κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ (θφζθηλα θαη ρσκαηνπξγηθά 

κεραλήκαηα κε ηνπο ρεηξηζηέο ηνπο). 

 Γηα ηε ζάξσζε ησλ νδψλ, έλα (1) ζάξσζξν κε ηνλ ρεηξηζηή ηνπ. 

 Γηα ην πιχζηκν ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ, έλα (1) πιπληήξην θάδσλ κε ηνλ νδεγφ ηνπ 

θαη έλαο (1) εξγάηεο. 

 Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θαιαζηψλ, δηαδξφκσλ ηαθηθψλ ηκεκάησλ θαη ινηπψλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ηέζζεξηο (4) εξγάηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο. 

 Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηξείο (3) εξγάηεο ηεηξάσξεο 

απαζρφιεζεο. 

Δπεηδή ζηνλ χλδεζκν Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ππεξεηεί κφλν έλαο ππάιιεινο 

κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ εξγάηε θαζαξηφηεηαο θαη δελ ππάξρεη ν αλάινγνο κεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο, (απνξξηκκαηνθφξα νρήκαηα, ζάξσζξν, πιπληήξην θάδσλ, κεραληθά θφζθηλα, 

ζπαζηήξαο, θνξησηήο, θιπ), είλαη πξνθαλήο ε αλάγθε αλάζεζεο φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ, ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ ζε ηδησηηθή εηαηξεία.  

Δπίζεο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζιεθζεί έθηαθην 

πξνζσπηθφ δηφηη ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. νηθ. 3259/30-1-2014 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ έηνπο 

2014 ζηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη ηα Ν.Π.Η.Γ. ηεο Απηνδηνίθεζεο, ηα αηηήκαηα ησλ 

θνξέσλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, 

θαηά ην νπνίν πξνβιέπεηαη φηη νη εγθξίζεηο γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ έξγνπ ζα είλαη κεησκέλεο 

θαηά 20% γηα ην 2014 ζε ζρέζε κε ην 2013. Απφ ηνλ πεξηνξηζκφ απηφ εμαηξείηαη ην 

πξνζσπηθφ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, ην πξνζσπηθφ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

θαη νη ζπκβαζηνχρνη έξγνπ πνπ ακείβνληαη απνθιεηζηηθά απφ έζνδα ππφ ηε κνξθή αληηηίκνπ 

θαη ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζην πιαίζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ θνηλνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, θαηά ην ζθέινο πνπ δελ επηβαξχλεηαη ν Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο ή νη 

Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη. 

ε θακία φκσο απφ ηηο αλσηέξσ εμαηξέζεηο δελ πεξηιακβάλεηαη ν χλδεζκνο Γήκσλ 

Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, αθνχ ηα έζνδα πνπ εηζπξάηηεη απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ παξερφκελσλ 

απφ απηφλ ππεξεζηψλ δελ ραξαθηεξίδνληαη θαη νχηε πξνθχπηεη απφ θακία δηάηαμε λφκνπ φηη 

είλαη αληαπνδνηηθά. Γη’ απηφ θαη δελ πθίζηαηαη αληίζηνηρν έζνδν ζηνλ εγθεθξηκέλν 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ. 
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χκθσλα κε ηελ αξηζκ. νηθ. 29530/25-7-2014 Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Δζσηεξηθψλ πεξί παξνρήο νδεγηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ, 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 (ΦΔΚ 2059/Β΄/29-7-2014) ζηνλ Κ.Α. Δζφδσλ 03 κε ηίηιν «ΔΟΓΑ 

ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ» εγγξάθεηαη ην εληαίν αληαπνδνηηθφ ηέινο 

ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1828/1989, ελψ ζηνλ Κ.Α. Δζφδσλ 04 κε ηίηιν «ΔΟΓΑ 

ΑΠΟ ΛΟΗΠΑ ΣΔΛΖ, ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ» εγγξάθνληαη ηα ηέιε θαη 

δηθαηψκαηα πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ 

θνηκεηεξίσλ θαη φρη ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ. Παξαηεξείηαη, δειαδή δηαθξηηή θαη ζαθήο 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ (θαηεγνξία εζφδνπ 03) θαη ησλ εζφδσλ 

απφ ινηπά ηέιε, δηθαηψκαηα θαη παξνρή ππεξεζηψλ (θαηεγνξία εζφδνπ 04), ηα νπνία δελ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ην λνκνζέηε σο αληαπνδνηηθά. Γηφηη αλ ήζειε ν λνκνζέηεο λα εληάμεη 

ηελ θαηεγνξία απηή εζφδσλ ζηα αληαπνδνηηθά έζνδα, είηε ζα ηα ραξαθηήξηδε σο 

αληαπνδνηηθά, είηε ζα ηα ελέηαζζε ζε ππνθαηεγνξία ηνπ Κ.Α. Δζφδσλ 03. Δμάιινπ, ην 

αληαπνδνηηθφ ηέινο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 

1828/1989, δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ, 

ππνρξέσζε ε νπνία απνξξέεη απφ ηελ ίδηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ελψ θαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ πλδέζκνπ δελ πθίζηαηαη εηδηθφ έζνδν, πνπ λα εηζπξάηηεηαη γηα ηελ 

απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ 

Κνηκεηεξίνπ.  

Αθφκα θαη αλ ζεσξεζεί, παξφια απηά, φηη ηα πξνβιεπφκελα έζνδα ηεο θαηεγνξίαο 04 

ζπληζηνχλ αληαπνδνηηθά έζνδα, γεγνλφο πνπ δελ πξνθχπηεη απφ θακία δηάηαμε λφκνπ, ζηνλ 

εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο δελ πθίζηαηαη 

θακία αληηζηνίρηζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ εζφδσλ κε ζπγθεθξηκέλν θσδηθφ αξηζκφ εμφδνπ 

(04), αθνχ ζην χλδεζκν δελ ππάξρεη Τπεξεζία 20 – Καζαξηφηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ, 

ζηελ νπνία πξέπεη λα δαπαλψληαη ηα εηζπξαηηφκελα δηθαηψκαηα ηεο θαηεγνξίαο 04. Καη είλαη 

θαηαλνεηφ θαη ζχλλνκν λα κε πξνβιέπεηαη Τπεξεζία 20 – Καζαξηφηεηαο θαη 

Ζιεθηξνθσηηζκνχ, δηφηη ηα εηζπξαηηφκελα έζνδα ηεο θαηεγνξίαο 04, πξέπεη ζχκθσλα κε ηελ 

αλσηέξσ Κ.Τ.Α. λα δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ φινπ ηνπ Κνηκεηεξίνπ, δειαδή 

ηνπ πλδέζκνπ. Σα έζνδα απηά, πξσηίζησο δηαηίζεληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο 45 - 

Νεθξνηαθείσλ, ηεο Τπεξεζίαο 30 - Σερληθψλ Έξγσλ, ηεο Τπεξεζίαο 35 - Πξαζίλνπ, ηεο 

Τπεξεζίαο 00 - Γεληθέο Τπεξεζίεο θαη ηεο Τπεξεζίαο 10 - Οηθνλνκηθέο θαη Γηνηθεηηθέο 

Τπεξεζίεο. 

πλάγεηαη ινηπφλ, φηη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ζην χλδεζκν Γήκσλ Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο δελ εληάζζεηαη ζηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην πξνζσπηθφ 

ππεξεζηψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα θαη νχηε ν χλδεζκνο Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο 

πεξηιακβάλεηαη ζηνπο θνξείο πνπ εμαηξνχληαη απφ ηε πξνβιεπφκελε εθ ηνπ λφκνπ 

δηαδηθαζία.  
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Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα πάληα κε ηελ αξηζκ. νηθ. 3259/30-1-2014 εγθχθιην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, πνπζελά ζην ζψκα ηεο εγθπθιίνπ δελ γίλεηαη κλεία ηεο 

δπλαηφηεηαο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γεληθά, παξά 

κφλν γηα ηελ:  

α) πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα (παξάξηεκα 1 ηεο αλσηέξσ εγθπθιίνπ), 

β) πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ζχλαςε 

ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ζηνπο Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο, ππφ ηε 

κνξθή αληηηίκνπ (παξάξηεκα 2 ηεο αλσηέξσ εγθπθιίνπ), 

γ) πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ζχλαςε 

ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ απφ ηνπο Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ Βαζκνχ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο απφ 

ηνπο Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο (παξάξηεκα 3 ηεο αλσηέξσ εγθπθιίνπ) θαη 

δ) πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ζχλαςε 

ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ απφ ηνπο Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ 

(παξάξηεκα 4 ηεο αλσηέξσ εγθπθιίνπ). 

πλεπψο, δελ παξείρεην ε δπλαηφηεηα ζην χλδεζκν Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο λα 

πξνβεί ζε αίηεκα πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, αθνχ δελ 

εληάζζνληαλ ζε θακία απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ αξηζκ. νηθ. 3259/30-1-2014 εγθχθιην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πεξηπηψζεηο. 

Αιιά αθφκα θαη αλ ππνηεζεί απζαίξεηα, πσο παξείρεην ε δπλαηφηεηα απηή, δελ ζα ήηαλ 

ζχλλνκε ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηφηη νη 

αλάγθεο θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ πνπ επηβάιιεηαη λα αληηκεησπηζζνχλ, 

ραξαθηεξίδνληαη πάγηεο θαη δηαξθείο.  

Ο Κψδηθαο Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ, πνπ θπξψζεθε κε ην 

άξζξν πξψην ηνπ λ. 3584/2007 (ΦΔΚ Α΄ 143), νξίδεη ζην άξζξν 205, κε ηίηιν «Πξφζιεςε 

πξνζσπηθνχ γηα αληηκεηψπηζε, επνρηθψλ - πεξηνδηθψλ θαη πξφζθαηξσλ αλαγθψλ», φηη:       

«1. Οη Ο.Σ.Α. επηηξέπεηαη λα απαζρνινχλ πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή 

πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία ησλ παξ. 2−17 ηνπ άξζξνπ 21 

ηνπ λ. 2190/1994, φπσο ηζρχεη. Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ θαζνξίδεηαη κε ηνπο 

Οξγαληζκνχο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπο. 2. Δηδηθά ην πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη 

γηα θάιπςε αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα δελ ππάγεηαη ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο 

Π.Τ.. 33/2006 (ΦΔΚ 280 Α΄), φπσο ηζρχεη». 

Απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, εξκελεπφκελεο απφ ηε λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ (αξηζκ. 111/2010 πξάμε Η΄ Κιηκαθίνπ) πξνθχπηεη φηη Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ 

κπνξνχλ λα πξνζιακβάλνπλ πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
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ρξφλνπ, ν αξηζκφο ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο 

απηψλ, ζπλάπηνληαο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο δηάξθεηαο κέρξη νθηψ (8) κελψλ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην πξνζσπηθφ απηφ πξνζιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε επνρηαθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ θαη εθφζνλ ην ηαθηηθφ 

πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηνλ νηθείν Ο.Σ.Α. θαη θαιχπηεη ηηο πάγηεο θαη δηαξθείο 

ππεξεζηαθέο ηνπ αλάγθεο δελ επαξθεί γηα λα θαιχςεη ηηο επνρηαθέο, πεξηνδηθέο ή πξφζθαηξεο 

αλάγθεο πνπ αλαθχπηνπλ. Δάλ δελ ζπληξέρεη ε πξνυπφζεζε απηή, αιιά πξφθεηηαη γηα 

πξνζσπηθφ, ην νπνίν πξνζιακβάλεηαη βάζεη ησλ πξναλαθεξφκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πάγησλ θαη δηαξθψλ αλαγθψλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο ππεξεηνχληνο ηαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, ηφηε ε πξφζιεςε θαη ε απαζρφιεζε ηέηνηνπ πξνζσπηθνχ δελ είλαη λφκηκε θαη 

σο εθ ηνχηνπ, δελ είλαη λφκηκε θαη ε αμίσζε ησλ πξνζιεθζέλησλ πξνο απφιεςε ησλ 

ζρεηηθψλ απνδνρψλ. (Πξάμεηο Η Σκ. Δ.. 80/2006, 112/2007, 54, 64, 84, 99, 147/2008, 

34/2010). 

Δπηπξφζζεηα, νη αλάγθεο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ζε κφληκν 

πξνζσπηθφ απνηππψζεθαλ ζηελ αξηζκ. 20/2007 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε 

ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πξφζιεςε ελφο (1) ΠΔ πνιηηηθψλ κεραληθψλ, δπν (2) ΤΔ εξγαηψλ 

πξαζίλνπ, δπν (2) ΤΔ εξγαηψλ ηαθψλ – εθηαθψλ θαη δπν (2) ΤΔ εξγαηψλ θαζαξηφηεηαο.  

 Ζ αξηζκ. 1/303Μ/2008 ζρεηηθή πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ δεκνζηεχζεθε ζην      

ΦΔΚ 445/ηεχρνο πξνθεξχμεσλ ΑΔΠ/2-9-2008, ελψ κε ηηο αξηζκ. 616/29-3-2010 θαη 946/11-

5-2010 απνθάζεηο ηνπ Α΄ Σκήκαηνο ηνπ Α..Δ.Π., νξηζηηθνπνηήζεθαλ νη πίλαθεο δηνξηζηέσλ 

ππνςεθίσλ, πνπ δεκνζηεχζεθαλ ζην ΦΔΚ 605/Γ΄/12-7-2010. 

Όκσο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 θαη 11 ηνπ Ν. 3833/2010, φπσο 

ηζρχνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 3986/2011, ν 

δηνξηζκφο ησλ επηηπρφλησλ ζε δηαδηθαζίεο επηινγήο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Α..Δ.Π. θαη 

ησλ θνξέσλ, γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ εθδνζεί νξηζηηθνί πίλαθεο απνηειεζκάησλ κεηά ηελ            

1-1-2009, φπσο ελ πξνθεηκέλσ, πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά βάζεη ζεηξάο επηηπρίαο κέρξη ηελ 

31-12-2015. Γηα ην δηνξηζκφ ησλ επηηπρφλησλ δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 

ηνπ Ν. 3528/2007 θαη ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3584/2007.  

Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015, ν αξηζκφο ησλ 

εηήζησλ πξνζιήςεσλ θαη δηνξηζκψλ ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο 

ζπλνιηθά απφ ην ιφγν έλα πξνο πέληε (κία πξφζιεςε αλά πέληε απνρσξήζεηο), ζην ζχλνιν 

ησλ θνξέσλ κε εμαίξεζε ην έηνο 2011, γηα ην νπνίν ν ιφγνο ζα είλαη έλα πξνο δέθα. Δηδηθά 

γηα ην έηνο 2012, ν ιφγνο έλα πξνο πέληε δηαηεξείηαη γηα ηνπο θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

1 ηνπ λ. 3812/2009, κε εμαίξεζε ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο θαη αλψλπκεο 

εηαηξείεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3429/2005, γηα ηηο νπνίεο ν ιφγνο ηξνπνπνηείηαη γηα ην 2012 ζε 
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έλα πξνο δέθα, δειαδή κία πξφζιεςε αλά δέθα απνρσξήζεηο. Οη απνρσξήζεηο 

ππνινγίδνληαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη αθνξνχλ ζην 

ζχλνιν ηνπ έηνπο απηνχ.  

 ρεηηθέο είλαη θαη νη αξηζκ. ΓΗΠΠ/Φ. 2.9/27/νηθ. 8179/13-4-2010 θαη 42781/28-7-2010 

εγθχθιηνη ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε 

ηηο νπνίεο ην αξκφδην Τπνπξγείν επεμεγεί ηα εθ ηνπ λφκνπ νξηδφκελα θαη επηζεκαίλεη ηελ 

ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ αλαζηνιή ησλ πξνζιήςεσλ δηαηάμεσλ. 

 Δθ ησλ αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη νη επηηπρφληεο ζην δηαγσληζκφ γηα ηελ πξφζιεςε 

ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην χλδεζκν Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ 

εθδνζεί νξηζηηθνί πίλαθεο απνηειεζκάησλ κεηά ηελ 1-1-2009, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηαδηαθά 

βάζεη ζεηξάο επηηπρίαο κέρξη ηελ 31-12-2015, ηεξψληαο, πάληα, ηελ εθάζηνηε αλαινγία έλα 

πξνο πέληε ή δέθα, δειαδή κία πξφζιεςε αλά πέληε ή δέθα απνρσξήζεηο θαη ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην δελ ηξνπνπνηεζεί. Μέρξη ζήκεξα θακία απφ 

ηηο αλσηέξσ πξνζιήςεηο δελ έρεη πινπνηεζεί, δηφηη δελ ζπληξέρνπλ νη επηβαιιφκελεο εθ ηνπ 

λφκνπ πξνυπνζέζεηο. 

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

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ εηεζίαο δαπάλεο απφ 

ην πνζφ ησλ 60.000,00 επξψ θαη άλσ, ρσξίο Φ.Π.Α., πξέπεη λα αλαηεζεί κε ηελ δηαδηθαζία 

ηνπ δεκφζηνπ ηαθηηθνχ δηαγσληζκνχ, ελψ εθφζνλ ε πξνεθηηκψκελε πξν Φ.Π.Α. αμία είλαη ίζε 

πξνο ή αλψηεξε απφ ην πνζφ ησλ 207.000,00 επξψ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ θνηλνηηθνχ 

δηθαίνπ (Π.Γ. 60/2007). 

 Δπνκέλσο, πξνηείλεηαη ε ππεξεζία απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη θαζαξηζκνχ 

νδψλ, θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ ηεο Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο λα αλαηεζεί κεηά ηε δηελέξγεηα δηεζλνχο δεκφζηνπ ηαθηηθνχ δηαγσληζκνχ, δηφηη 

ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

 Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαιείηαη λα απνθαζίζεη γηα ηελ 

έγθξηζε: 

α) αλάζεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη θαζαξηζκνχ νδψλ, 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Κνηκεηεξίσλ ηεο Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο ζε ηδησηηθή εηαηξεία, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 352.177,00 επξψ, κε Φ.Π.Α. 

β) Σνπ ηξφπνπ δηελέξγεηαο (δηεζλήο δεκφζηνο ηαθηηθφο δηαγσληζκφο). 

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο φισλ ησλ πκβνχισλ θαη έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 209, 245-251 θαη 273 ηνπ Ν. 3463/2006. 
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2. Σελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν. 3979/2011. 

3. Ση δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/1980. 

4. Σελ αξηζκ. 2314/11-9-2014 κειέηε ηνπ ηκήκαηνο πξαζίλνπ θαη πεξηβάιινληνο. 

5. Σηο κε αξηζκ. 105489/2012 θαη 66018/29-8-2014 εγθξίζεηο ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, γηα απνθάζεηο αλάζεζεο αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ απφ 

ηνλ χλδεζκν ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο. 

6. Σν κε αξηζκ. Π.Τ. νηθ8729/6-9-2011 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πεξηβαιινληηθήο Τγηεηλήο 

θαη Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ Πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Θεζζαινλίθεο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν γίλεηαη ζχζηαζε ζηνλ χλδεζκν γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ φξσλ δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ησλ Κνηκεηεξίσλ (απαγφξεπζε 

έζησ θαη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζε αλνηθηνχο ρψξνπο). 

7. Σελ κε αξηζκφ 2603/9-10-2014 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ πλδέζκνπ. 

8. Σν γεγνλφο φηη ε αλάζεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ θαηά ην έηνο 2013 

βειηίσζε ηελ θαιή εκθάληζε ηνπ Κνηκεηεξίνπ. 

9. Σελ αλαγθαηφηεηα βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη 

απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηα Κνηκεηήξηα, ζηα νπνία πξνζηίζεληαη θαη ηα 

πξντφληα εθηαθψλ.  

 

ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Δγθξίλεη ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη θαζαξηφηεηαο 

ησλ ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ζε ηδησηηθή 

εηαηξεία, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 352.177,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

αλαινγνχληνο Φ.Π.Α., κεηά ηε δηελέξγεηα δηεζλνχο δεκφζηνπ ηαθηηθνχ κεηνδνηηθνχ 

δηαγσληζκνχ. 

 Β. Ζ ππεξεζία ζα ιάβεη ρψξα, αθνχ πξνεγεζεί ε ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο 

πεξί αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 

 Ζ απφθαζε απηή έιαβε  α/α   27. 

 Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 Ο Πξφεδξνο ηνπ πλδέζκνπ  Ο Γξακκαηέαο  Σα κέιε 

 

 

 Σειίδεο Αλαζηάζηνο Παδαξιφγινπ Θαλάζεο 

Γεκνηηθφο χκβνπινο Θεζζαινλίθεο ΠΔ Γηνηθεηηθφο 
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