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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΗΜΩΝ      Από τα πρακτικά της 15-7-2014 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     συνεδρίασης της Εκτελεστικής 
 *******       Επιτροπής του Συνδέσμου. 
 

Αριθμός  Απόφασης  49 / 2014 
 

Θ Ε Μ Α: Έγκριση διακοπής της με αριθμό 492/25-2-2014 σύμβασης για την «Αποκομιδή 

απορριμμάτων και καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων και κτιριακών εγκαταστάσεων των 

Κοιμητηρίων της ∆υτικής Θεσσαλονίκης» με την εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΕΠΕΛΕΚ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
 

 Στον Εύοσμο και στο κτίριο διοίκησης του Συνδέσμου, σήμερα στις 15 του μήνα 

Ιουλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00΄ συνήλθε σε συνεδρίαση 

η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου ∆ήμων ∆υτικής Θεσσαλονίκης, ύστερα από την 

αριθμ. 1825/10-7-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε 

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 247 του Κώδικα ∆ήμων (Ν. 3463/2006) και 

του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

 Στην συνεδρίαση χρέη γραμματέως εκτελεί ο μόνιμος υπάλληλος του Συνδέσμου 

Μπαλλής Μιχαήλ ΤΕ/ Γεωπόνος, λόγω αδείας του κου Παζαρλόγλου. 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 105 του Ν. 3463/2006, 

δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών ήταν όλοι παρόντες: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Τελίδης Αναστάσιος  

2. Ισαακίδη Άντζελα 

3. Φιρινίδου Κυριακή 

 

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

ημερήσιας διάταξης, περί Έγκρισης διακοπής της με αριθμό 492/25-2-2014 σύμβασης για 

την «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων και κτιριακών 

εγκαταστάσεων των Κοιμητηρίων της ∆υτικής Θεσσαλονίκης» με την εταιρεία ΑΦΟΙ 

ΚΕΠΕΛΕΚ & ΣΙΑ Ο.Ε., έθεσε υπόψη των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής: 

α) Το άρθρο 199 του Ν. 3463/2006. 

β) Το άρθρο 231 του Ν. 3852/2010. 

γ) Την αριθμ. 1/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. 

δ) Τις με αριθμ. 7/2014 και 14/2014 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής. 
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ε) Την με αριθμό 492/25-2-2014 Σύμβαση για την «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμό 

κοινόχρηστων χώρων και κτιριακών εγκαταστάσεων» με την εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΕΠΕΛΕΚ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 

στ) Την αριθμ. 15622, 15623/27-03-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, με αριθμό πρωτοκόλλου του Συνδέσμου 1074/22-4-2014, 

περί ακύρωσης των αποφάσεων 7/2014 και 14/2014 της Ε.Ε. 

ζ) Την με αριθμ. 1088/23-4-2014 προσφυγή του Συνδέσμου και την 1647/24-6-2014 Αίτησης 

Θεραπείας ενώπιον της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/03 της 

Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης κατά της προηγούμενης  απόφασης του 

Γενικού Γραμματέα. 

η) Την πράξη 72/2014 της Επιτρόπου κας Χατζηβασιλείου Αναστασίας από την Υπηρεσία 

Επιτρόπου στο Νομό Θεσσαλονίκης του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία επιστρέφονται 

αθεώρητα τα με αριθμό 14/2014 και 15/2014 Χρηματικά Εντάλματα για την πληρωμή της 

εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΕΠΕΛΕΚ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής 

απορριμμάτων και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και κτιριακών εγκαταστάσεων για το 

χρονικό διάστημα από 25/2/2014 έως 24/3/2014. 

θ) Το με αριθμό 1735/2-7-2014 έγγραφο της Προϊσταμένης του τμήματος ∆ιοικητικού – 

Οικονομικού κας Τσομπανίδου Αναστασίας με το οποίο ζητείται η διακοπή της Σύμβασης. 

ι) Την με αριθμό 1849/15-7-2014 Γνωμοδότηση του ∆ικηγόρου κου Ευστράτιου Ν. Τρυπάνη 

 

 Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ότι με την αριθμ. 

1/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε, λόγω έλλειψης του απαιτούμενου 

προσωπικού και του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού (Απορριμματοφόρα, Σάρωθρα, 

μηχανικά κόσκινα και διαλογείς απορριμμάτων κλπ), η ανάθεση της εργασίας «Αποκομιδή 

απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και κτιριακών εγκαταστάσεων του  

Κοιμητηρίου της ∆υτικής Θεσσαλονίκης». Ακολούθως, με τις αριθμ. 7/2014 και 14/2014 

αποφάσεις  της Εκτελεστικής Επιτροπής καθορίσθηκαν οι όροι  του ανοικτού διαγωνισμού 

και η κατακύρωσή του στην μειοδότρια εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΕΠΕΛΕΚ & ΣΙΑ Ο.Ε., με την οποία 

και υπέγραψε την με αριθμό 492/25-2-2014 Σύμβαση για την «Αποκομιδή απορριμμάτων και 

καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων και κτιριακών εγκαταστάσεων». 

 

 Με την 15622, 15623/27-3-2014 απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας της 

Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης ακύρωσε τις δύο προαναφερθείσες 

αποφάσεις της Ε.Ε, κατά δε της ακυρωτικής αυτής απόφασης ο Σύνδεσμος κατέθεσε την με 

αριθμ. 1088/23-4-2014 προσφυγή και την 1647/24-6-2014 Αίτησης Θεραπείας ενώπιον της 

1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/03 της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης, της οποίας αναμένεται η κρίση.  
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 Η επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την με αριθμό 72/2014 πράξη της 

επέστρεψε αθεώρητα τα με αριθμό 14/2014 και 15/2014 Χρηματικά Εντάλματα για την 

πληρωμή της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΕΠΕΛΕΚ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής 

απορριμμάτων και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και κτιριακών εγκαταστάσεων για το 

χρονικό διάστημα από 25/2/2014 έως 24/3/2014. 

 

 Ακολούθως, πρότεινε την διακοπή της με αριθμό 492/25-2-2014 σύμβασης για την 

«Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων και κτιριακών 

εγκαταστάσεων των Κοιμητηρίων της ∆υτικής Θεσσαλονίκης» που υπογράφηκε μεταξύ του 

Συνδέσμου και της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΕΠΕΛΕΚ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 

 

 Η Εκτελεστική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση 

του Προέδρου και έχοντας υπόψη: 

α) Το άρθρο 199 του Ν. 3463/2006. 

β) Το άρθρο 231 του Ν. 3852/2010. 

γ) Την αριθμ. 1/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. 

δ) Τις με αριθμ. 7/2014 και 14/2014 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

ε) Την με αριθμό 492/25-2-2014 Σύμβαση για την «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμό 

κοινόχρηστων χώρων και κτιριακών εγκαταστάσεων» με την εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΕΠΕΛΕΚ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 

στ) Την αριθμ. 15622, 15623/27-03-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, με αριθμό πρωτοκόλλου του Συνδέσμου 1074/22-4-2014, 

περί ακύρωσης των αποφάσεων 7/2014 και 14/2014 της Ε.Ε. 

ζ) Την με αριθμ. 1088/23-4-2014 προσφυγή του Συνδέσμου και την 1647/24-6-2014 Αίτησης 

Θεραπείας ενώπιον της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/03 της 

Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης κατά της προηγούμενης  απόφασης του 

Γενικού Γραμματέα. 

η) Την πράξη 72/2014 της Επιτρόπου κας Χατζηβασιλείου Αναστασίας από την Υπηρεσία 

Επιτρόπου στο Νομό Θεσσαλονίκης του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία επιστρέφονται 

αθεώρητα τα με αριθμό 14/2014 και 15/2014 Χρηματικά Εντάλματα για την πληρωμή της 

εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΕΠΕΛΕΚ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής 

απορριμμάτων και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και κτιριακών εγκαταστάσεων για το 

χρονικό διάστημα από 25/2/2014 έως 24/3/2014. 

θ) Το με αριθμό 1735/2-7-2014 έγγραφο της Προϊσταμένης του τμήματος ∆ιοικητικού – 

Οικονομικού κας Τσομπανίδου Αναστασίας με το οποίο ζητείται η διακοπή της Σύμβασης. 

ι) Την με αριθμό 1849/15-7-2014 Γνωμοδότηση του ∆ικηγόρου κου Ευστράτιου Ν. Τρυπάνη 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την διακοπή της με αριθμό 492/25-2-2014 σύμβασης για την «Αποκομιδή 

απορριμμάτων και καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων και κτιριακών εγκαταστάσεων των 

Κοιμητηρίων της ∆υτικής Θεσσαλονίκης» που υπογράφηκε μεταξύ του Συνδέσμου και της 

εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΕΠΕΛΕΚ & ΣΙΑ Ο.Ε.. 

 

 

 Η απόφαση αυτή έλαβε  α/α: 49 
 

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου   Ο Γραμματέας   Τα μέλη 

 

 

    Τελίδης Αναστάσιος    Μπαλλής Μιχαήλ 

    ∆ημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης  ΤΕ Γεωπόνος 
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