
[1] 
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος                                                        Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                             Από το πρακτικό της  21 – 5 - 2012 
                                                                                                             συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689 και 690 
 
Αριθ.  Απόφ. 185/2012 
 
ΘΕΜΑ: Λύση Συνδέσµου Καθαριότητας ∆υτικής Θεσσαλονίκης  

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 21η του µήνα Μαϊου του έτους 
2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 6469/17-5-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από 
το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μπουντούρη Παρασκευή, Καρράς Ευστράτιος, 
Κουσίδης Γεώργιος, Αρπατζάνη Μαρία, Μεζίκης Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Αποστολίδου 
Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Σάββα 
Αικατερίνη,Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Κατσαρός Ιωάννης, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου 
Λαµπρινή,  Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Σιώπης Κωνσταντίνος, Λαδάς Παράσχος, Σαπρανίδου 
Σωτηρία, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Βαλάνος Νικόλαος, Πατσιάς Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά 
κράτησε η υπάλληλος του ∆ήµου κα Θεοδωρίδου Αθηνά.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά 
δεν παρέστησαν. 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, και έθεσε υπόψη του Συµβουλίου τα 
εξής: «Με την υπ΄αριθµ. 3/2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε οµόφωνα η λύση 
του Συνδέσµου Καθαριότητας ∆υτικής Θεσσαλονίκης, µέλος του οποίου είναι ο πρώην ∆ήµος 
Μενεµένης, διότι:  
α.  Έχει επιλεγεί Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων στα όρια του ∆ήµου Παύλου Μελά και 
συγκεκριµένα στη Νέα Ευκαρπία.  
β.  Έχει λήξει το χρονικό διάστηµα (20ετία) για το οποίο είχε συσταθεί ο Σύνδεσµος (15-11-1990) 
δηµοσίευση ΦΕΚ 15-11-2010).  
 
Όµως η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας-Θράκης µε το υπ΄αριθµ. πρωτ. 6127/10-04-2012 
έγγραφό της µας ζήτησε να λάβουµε νεότερη απόφαση για το θέµα όπου θα µνηµονεύονται όροι 
και προϋποθέσεις που αφορούν: 
1.τον πάγιο εξοπλισµό του Συνδέσµου 
2.το προσωπικό που υπηρετεί στον Σύνδεσµο και τη µεταφορά του 
3. το ενεργητικό  και τις υποχρεώσεις που υπάρχουν κατά τη λύση του Συνδέσµου 
4. εάν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου από τη λύση αυτή.  
 
Για τους ανωτέρω λόγου επανεισαγάγουµε το θέµα της λύσης του ανωτέρω Συνδέσµου και 
ενηµερώνουµε το Συµβούλιο για τα εξής: 
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Με την υπ’ αριθ. 67/1990 απόφαση ∆Σ του πρώην ∆ήµου Μενεµένης (και τις υπ’ αριθ. 
86/1990 και 77/1990 αντίστοιχες των ∆ήµων Ευόσµου και Ελευθερίου – Κορδελιού) 
συστάθηκε ο Σύνδεσµος Καθαριότητας ∆υτικής Θεσσαλονίκης και δηµοσιεύθηκε στο αριθ. 
715/Β’/15-11-1990 ΦΕΚ, στο οποίο ορίζονταν ο σκοπός, τα όργανα της ∆ιοίκησης, οι πόροι 
και οι υπηρεσίες που θα παρείχε ο Σύνδεσµος.  
Ο ανωτέρω Σύνδεσµος σύµφωνα µε την συστατική του πράξη θα είχε διάρκεια είκοσι (20) 
ετών.  
Ο ∆ήµαρχος Κορδελιού – Ευόσµου µε το αριθ. πρωτ. 21907/2011 έγγραφο του 
γνωστοποίησε τη πρόθεση του προς τον Σύνδεσµο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και 
στη λήψη σχετικής απόφασης  για τη λύση του και ο Σύνδεσµος Καθαριότητας ∆υτικής 
Θεσ/νίκης έλαβε την υπ’ αριθ. 3/2011 που αποφάσισε: «Η λύση του Συνδέσµου να 
ολοκληρωθεί σύµφωνα µε το άρθρο 250 παρ. 2 που αναφέρει: «2. Ο Σύνδεσµος λύεται 
επίσης αν τα δυο τρίτα (2/3) των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων των ∆ήµων και των 
Κοινοτήτων που µετέχουν στο Σύνδεσµο, αποφασίσουν τη λύση, επειδή διαπιστώνεται 
αδυναµία για την εκπλήρωση του σκοπού του. Ο Γ. Γραµµατέας της Περιφέρειας εκδίδει την 
σχετική απόφαση που δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως….»  
 
Τυπικά η χρονική διάρκεια του Συνδέσµου συµπληρώθηκε την 15-11-2011 (20ετία) και δεν 
ελήφθη απόφαση παράτασής του λόγω µη εγκατάστασης του Σ.Μ.Α. 

 
Ως προς τα ανωτέρω αιτούµενα από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας-Θράκης 
ενηµερώνουµε για τα εξής:  
1.∆εν υπήρξε και δεν υπάρχει Πάγιος εξοπλισµό του Συνδέσµου 
 
2.Ουδέποτε υπηρέτησε προσωπικό στον Σύνδεσµο µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και για τον 
λόγο αυτόν δεν χρειάστηκε µεταφορά 
 
3. Το ενεργητικό του Συνδέσµου ανέρχεται σε 140.000,00€ περίπου, το οποίο προέκυψε από 
ιδίους πόρους των τριών ∆ήµων που συµµετείχαν για την ίδρυσή του (Μενεµένης, Ευόσµου και 
Ελευθερίου-Κορδελιού). Ο πρώην ∆ήµος Μενεµένης συµµετείχε µε ποσοστό 25% και συνεπώς 
σήµερα ο διάδοχος ∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης θα εισπράξει κατ΄ ανάλογο ποσοστό το 
ποσό που του αντιστοιχεί µετά τη λύση του Συνδέσµου. Τα χρήµατα αυτά θα εισαχθούν στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου και δη στον ΚΑ εσόδων 4214.  
∆εν υπάρχει καµία υποχρέωση του Συνδέσµου προς τρίτους.  
 
4. ∆εν προκαλείται καµία δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αµπελοκήπων-
Μενεµένης από τη λύση αυτή.  

 
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, εισηγούµαι τη λύση του Συνδέσµου Καθαριότητας ∆υτικής 
Θεσσαλονίκης.  

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ΄αριθµ. 3/2012 απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου µας  
 

                                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Οµόφωνα 

 
Α). Λύει τον Σύνδεσµο Καθαριότητας ∆υτικής διότι:  

1. Έχει επιλεγεί Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων στα όρια του ∆ήµου Παύλου Μελά 
και συγκεκριµένα στη Νέα Ευκαρπία.  
 

2. Έχει λήξει το χρονικό διάστηµα (20ετία) για το οποίο είχε συσταθεί ο Σύνδεσµος (15-11-
1990) δηµοσίευση ΦΕΚ 15-11-2010) και δεν ελήφθη απόφαση παράτασής του λόγω µη 
εγκατάστασης του Σ.Μ.Α. 
 

3. ∆εν υπήρξε και δεν υπάρχει Πάγιος εξοπλισµό του Συνδέσµου 
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4. Ουδέποτε υπηρέτησε προσωπικό στον Σύνδεσµο µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και για 
τον λόγο αυτόν δεν χρειάστηκε µεταφορά 

 
5. Το ενεργητικό του Συνδέσµου ανέρχεται σε 140.000,00€ περίπου, το οποίο προέκυψε από 

ιδίους πόρους των τριών ∆ήµων που συµµετείχαν για την ίδρυσή του (Μενεµένης, 
Ευόσµου και Ελευθερίου-Κορδελιού). Ο πρώην ∆ήµος Μενεµένης συµµετείχε µε ποσοστό 
25% και σήµερα ο διάδοχος ∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης θα εισπράξει κατ΄ ανάλογο 
ποσοστό το ποσό που του αντιστοιχεί µετά τη λύση του Συνδέσµου. Τα χρήµατα αυτά θα 
εισαχθούν στον προϋπολογισµό του ∆ήµου και δη στον ΚΑ εσόδων 4214.  
∆εν υπάρχει καµία οικονοµική ή άλλη υποχρέωση του Συνδέσµου προς τρίτους.  

 
6. ∆εν προκαλείται καµία δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αµπελοκήπων-

Μενεµένης από τη λύση αυτή.  
 

Β).  Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 185/2012 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                           
                                       Ακριβές  Απόσπασµα  
                                        
                                       Αµπελόκηποι 22 - 5 -2012                                                
                                                
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος   
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 


