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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΗΜΩΝ     Από ηα πξαθηηθά ηεο 22-7-2014 

ΓΥΤΙΚΗΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

 *******       Δπηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ 

 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   50 / 2014 

 

Θ Ε Μ Α: «Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ππεξεζηώλ απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη 

θαζαξηζκνύ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ησλ Κνηκεηεξίσλ» 

 

 Σηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 22 ηνπ κήλα 

Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Τξίηε θαη ώξα 13.00΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε 

ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα από ηελ 

αξηζκ. 1873/18-7-2014 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε 

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

ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Γηαπηζηώζεθε 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. Τειίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Ιζααθίδε Άληδεια 

3. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή 

 

 

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

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο απεπζείαο αλάζεζεο ππεξεζηώλ απνθνκηδήο 

απνξξηκκάησλ θαη θαζαξηζκνύ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ησλ Κνηκεηεξίσλ», έζεζε ππόςε ησλ 

κειώλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247, ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 209 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 273 

ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν. 3979/2011. 

γ) Τελ αξηζκ. 1/2014 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο. 

δ) Τηο αξηζκ. 7, 14 θαη 49/2014 απνθάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 
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ε) Τηο παξ. 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 13 

ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008. 

ζη) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 2362/1995, όζνλ αθνξά ηα επηηξεπηά ρξεκαηηθά όξηα. 

δ) Τελ αξηζκ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΔΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ 

Οηθνλνκηθώλ. 

ε) Τελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 

ζ) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 28/1980. 

η) Τηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ έηνπο 2014. 

ηα) Τελ αξηζκ. 1895/18-7-2014 πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ΑΦΟΙ ΚΔΠΔΛΔΚ & ΣΙΑ Ο.Δ.». 

ηβ) Όηη γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Σπλδέζκνπ, απαηηείηαη ε παξνρή ππεξεζηώλ 

απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη θαζαξηζκνύ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ησλ Κνηκεηεξίσλ, ε νπνία 

ιόγσ πνζνύ κπνξεί λα αλαηεζεί απεπζείαο. 

 

 

 Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο όηη γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ άκεζσλ θαη επηηαθηηθώλ αλαγθώλ, πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ απνθνκηδή ησλ 

απνξξηκκάησλ θαη θαζαξηζκνύ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 

Κνηκεηεξίσλ ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, νη νπνίεο πξνθιήζεθαλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο αξηζκ. 

15622, 15623/27-03-2014 απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, κε ηελ νπνία αθπξώζεθαλ νη αξηζκ. 7/2014 θαη 14/2014 απνθάζεηο 

ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηε ζπλεπαγόκελε δηαθνπή ηεο αξηζκ. 492/25-2-2014 

ζύκβαζεο κε ηελ εηαηξεία «ΑΦΟΙ ΚΔΠΔΛΔΚ & ΣΙΑ Ο.Δ.», θξίλεηαη απνιύησο αλαγθαία ε 

αλάζεζε ησλ σο άλσ εξγαζηώλ, πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 22.839,66 επξώ (κε Φ.Π.Α.) 

κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. Ταπηόρξνλα, νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Σπλδέζκνπ εηνηκάδνληαη λα εθπνλήζνπλ λέα κειέηε απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη 

θαζαξηζκνύ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ησλ Κνηκεηεξίσλ γηα ηελ αλάζεζε απηώλ κε ηε δηαδηθαζία 

ηνπ δεκόζηνπ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, πνπ 

εξείδεηαη ζηελ παξνύζα απόθαζε, δηελεξγεζεί ν αλνηθηόο δηαγσληζκόο θαη ππνγξαθεί λέα 

ζύκβαζε, ιύεηαη απηνδίθαηα ε ζύκβαζε ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, αλεμάξηεηα αλ έρεη 

νινθιεξσζεί. 

 Υπελζπκίδεηαη όηη κε ηελ αξηζκ. 1/2014 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, εγθξίζεθε ε αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο απνθνκηδήο 

απνξξηκκάησλ θαη θαζαξηόηεηαο ησλ ρώξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ ηεο 

Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ζε ηδησηηθή εηαηξεία, δεδνκέλνπ όηη ζηνλ Σύλδεζκν ππεξεηεί κόλν 

έλαο (1) ππάιιεινο κε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ εξγάηε θαζαξηόηεηαο θαη δελ πθίζηαηαη ν αλάινγνο 

κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο, (απνξξηκκαηνθόξα νρήκαηα, ζάξσζξν, κεραληθά θόζθηλα, 
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θνξησηήο θιπ) γηα ηελ εμ ηδίσλ άζθεζε ησλ ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο θαη σο εθ ηνύηνπ είλαη 

πξνθαλήο ε αλάγθε αλάζεζεο εξγαζηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνθνκηδή ησλ 

απνξξηκκάησλ, ηελ θαζαξηόηεηα θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

Κνηκεηεξίνπ ζε ηδησηηθή εηαηξεία. 

 Σηε ζπλέρεηα πξόηεηλε ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο «απνθνκηδή 

απνξξηκκάησλ θαη θαζαξηζκόο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 

Κνηκεηεξίσλ ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο», πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 22.839,66 επξώ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. ζηελ εηαηξεία «ΑΦΟΙ ΚΔΠΔΛΔΚ & ΣΙΑ 

Ο.Δ.». 

 Η ζρεηηθή δαπάλε, ε νπνία εγθξίζεθε θαη δηαηέζεθε (ςεθίζζεθε) κε ηελ αξηζκ. 5/2014 

απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.35.6277.01 ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ έηνπο 2014. 

 

 

 Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247, ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 209 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 273 

ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν. 3979/2011. 

γ) Τελ αξηζκ. 1/2014 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο. 

δ) Τηο αξηζκ. 7, 14 θαη 49/2014 απνθάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

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

ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008. 

ζη) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 2362/1995, όζνλ αθνξά ηα επηηξεπηά ρξεκαηηθά όξηα. 

δ) Τελ αξηζκ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΔΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ 

Οηθνλνκηθώλ. 

ε) Τελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 

ζ) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 28/1980. 

η) Τηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ έηνπο 2014. 

ηα) Τελ αξηζκ. 1895/18-7-2014 πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ΑΦΟΙ ΚΔΠΔΛΔΚ & ΣΙΑ Ο.Δ.». 

ηβ) Όηη γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Σπλδέζκνπ, απαηηείηαη ε παξνρή ππεξεζηώλ 

απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη θαζαξηζκνύ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ησλ Κνηκεηεξίσλ, ε νπνία 

ιόγσ πνζνύ κπνξεί λα αλαηεζεί απεπζείαο. 
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Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

 

Α. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 1891/18-7-2014 κειέηε ηνπ ηκήκαηνο πξαζίλνπ θαη 

πεξηβάιινληνο ηνπ Σπλδέζκνπ, πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 22.839,66 επξώ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α.. 

 Β. Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο «απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θαη θαζαξηζκόο 

θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Κνηκεηεξίσλ ηεο δπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο», πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 22.839,66 επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α., κε απεπζείαο αλάζεζε. 

 Γ. Αλαζέηεη ηελ ππεξεζία «απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θαη θαζαξηζκόο θνηλνρξήζησλ 

ρώξσλ θαη θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Κνηκεηεξίσλ ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο», ζηελ 

εηαηξεία «ΑΦΟΙ ΚΔΠΔΛΔΚ & ΣΙΑ Ο.Δ.» έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 22.839,66 επξώ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α.. 

 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 50. 

 

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

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ   Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

 

Τειίδεο Αλαζηάζηνο         Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Γεκνηηθόο Σύκβνπινο Θεζζαινλίθεο            ΠΔ Γηνηθεηηθόο 
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