
1 

 

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 19-2-2014 

ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ     ζπλεδξίαζεο ηεο Εθηειεζηηθήο 

 *******       Επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ 

 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   14 / 2014 

 

Θ Ε Μ Α: «Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ ηεο εξγαζίαο - απνθνκηδή 

απνξξηκκάησλ θαη θαζαξηζκόο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 

Κνηκεηεξίσλ ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο - πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 192.660,00 επξώ, κε 

Φ.Π.Α.» 

 

 ηνλ Εύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 19 ηνπ κήλα 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε θαη ώξα 13.00΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα 

από ηελ αξηζκ. 385/14-2-2014 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε 

ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Κώδηθα Δήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη 

ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηώλ (3) κειώλ ήηαλ όινη παξόληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ       ΑΠΟΝΣΕ 

1. Ειεπζεξηάδεο Υξήζηνο – Κσλζηαληίλνο  

2. Ιζααθίδε Άληδεια 

3. Φαζθαιήο Νηθόιανο 

 

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «θαηαθύξσζεο απνηειέζκαηνο αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ ηεο εξγαζίαο 

- απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θαη θαζαξηζκόο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη θηηξηαθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ Κνηκεηεξίσλ ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο - πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

192.660,00 επξώ, κε Φ.Π.Α.», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο: 

α) Σελ πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 247 

ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Π.Δ. 28/1980. 

γ) Σηο παξ. 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 13 

ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008. 
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δ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ 

Ν. 4144/2013. 

ε) Σελ αξηζκ. 1/2014 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ. 

ζη) Σηο αξηζκ. 49/2013 θαη 7/2014 απνθάζεηο ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. 

δ) Σελ αξηζκ. 73/14-1-2014 δηαθήξπμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ. 

ε) Σν αξηζκ. 393/5-2-2014 πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ. 

ζ) Σν αξηζκ. 30278/7-2-2014 έγγξαθν ηνπ ώκαηνο Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο. 

η) Κάζε λόκηκε δηαδηθαζία πνπ πξνεγήζεθε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ. 

 

 ηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο όηη ζηηο 5-2-2014 

δηελεξγήζεθε αλνηθηόο κεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο γηα ηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο «απνθνκηδή 

απνξξηκκάησλ θαη θαζαξηζκόο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 

Κνηκεηεξίσλ ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο», πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 192.660,00 επξώ, κε 

Φ.Π.Α. 

 Η Επηηξνπή Δηαγσληζκνύ κεηά ην πέξαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη αθνύ 

δηαπίζησζε όηη ππέβαιαλ ζύλλνκα έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο νη εηαηξείεο 

«ΣΕΥΝΙΚΗ DION Ε.Ε. – Δ. ΔΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟ ΚΑΙ ΙΑ Ε.Ε.» θαη «ΑΦΟΙ ΚΕΠΕΛΕΚ ΚΑΙ ΙΑ 

Ο.Ε.», ζπλέηαμε ην αξηζκ. 393/5-2-2014 πξαθηηθό, κε ην νπνίν γλσκνδνηεί ππέξ ηεο 

θαηαθύξσζεο ηνπ αλνηθηνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ ζηελ εηαηξεία «ΑΦΟΙ ΚΕΠΕΛΕΚ ΚΑΙ 

ΙΑ Ο.Ε.», ε πξνζθνξά ηεο νπνίαο θξίζεθε ηερληθά απνδεθηή θαη νηθνλνκηθόηεξε, αθνύ 

ηειηθώο πξνζέθεξε γηα ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ ηεο κειέηεο ην πνζό ησλ εθαηόλ εβδνκήληα 

ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ νγδόληα δπν επξώ θαη νγδόληα ιεπηώλ (174.082,80 επξώ). 

 Αθνινύζσο κε ην αξηζκ. 303/5-2-2014 έγγξαθν ηνπ πλδέζκνπ δεηήζεθε από ην 

ώκα Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο ε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη εάλ 

ππάξρνπλ πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ ππνςήθηνπ 

εξγνιάβνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 68 ηνπ Ν.3863/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 22 ηνπ Ν. 4144/2013. 

 Με ην αξηζκ. 30278/7-2-2014 έγγξαθό ηνπ, ην ώκα Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο 

απάληεζε όηη ην «Μεηξών Παξαβαηώλ Εηαηξεηώλ Παξνρήο Τπεξεζηώλ Καζαξηζκνύ ή θαη 

Φύιαμεο» βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ζύζηαζεο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ είλαη εθηθηή ε ρνξήγεζε 

ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 22, παξ. 2 ηνπ Ν. 4144/2013 θαη κπνξεί λα 

θαιπθζεί κε έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ απηώλ ελώπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, 

πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο «πςειήο» ή «πνιύ πςειήο» ζνβαξόηεηαο. 

 

 Η Εθηειεζηηθή Επηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 
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α) Σελ πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 247 

ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Π.Δ. 28/1980. 

γ) Σηο παξ. 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 13 

ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008. 

δ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ 

Ν. 4144/2013. 

ε) Σελ αξηζκ. 1/2014 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ. 

ζη) Σηο αξηζκ. 49/2013 θαη 7/2014 απνθάζεηο ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. 

δ) Σελ αξηζκ. 73/14-1-2014 δηαθήξπμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ. 

ε) Σν αξηζκ. 393/5-2-2014 πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ. 

ζ) Σν αξηζκ. 30278/7-2-2014 έγγξαθν ηνπ ώκαηνο Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο. 

η) Κάζε λόκηκε δηαδηθαζία πνπ πξνεγήζεθε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ. 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 Α. Εγθξίλεη ην αξηζκ. 393/5-2-2014 πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ θαη 

απνδέρεηαη ηελ πξόηαζε απηήο. 

 Β. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηθηνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

ππεξεζία «απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θαη θαζαξηζκόο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη θηηξηαθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ Κνηκεηεξίσλ ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο», πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

192.660,00 επξώ, κε Φ.Π.Α., ζηελ εηαηξεία «ΑΦΟΙ ΚΕΠΕΛΕΚ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε.», ε νπνία 

ππέβαιε ηερληθά απνδεθηή πξνζθνξά θαη πξνζέθεξε ηε ρακειόηεξε ηηκή, αθνύ ηειηθώο 

πξνζέθεξε γηα ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ ηεο κειέηεο ην πνζό ησλ εθαηόλ εβδνκήληα 

ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ νγδόληα δπν επξώ θαη νγδόληα ιεπηώλ (174.082,80 επξώ), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α., έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 181.100,40 

επξώ πνπ πξνζέθεξε ε άιιε δηαγσληδόκελε εηαηξεία «ΣΕΥΝΙΚΗ DION Ε.Ε. – Δ. 

ΔΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟ ΚΑΙ ΙΑ Ε.Ε.». 

 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 14 

 

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

 Ο Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ   Ο Γξακκαηέαο   Σα κέιε 

 

 

   Ειεπζεξηάδεο Υξήζηνο-Κσλζηαληίλνο  Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

    Δεκνηηθόο ύκβνπινο Θεζζαινλίθεο  ΠΕ Δηνηθεηηθόο 
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