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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                     ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                     Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                        Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                               Από το πρακτικό της  23-09-2019 

        συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 228 / 2019      

Θέµα: «Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ άνω των ορίων για την ανάθεση 
των υπηρεσιών «Καθαριότητα κτιρίων του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης». 
 

 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23η του µήνα Σεπτεµβρίου, του 
έτους 2019, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 21:30 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά τη µε Α.Π. 17963/19-09-2019 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 
(33) µελών ήταν παρόντες οι είκοσι εννιά (29) και απόντες τέσσερις (4). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Αποστολίδου Μαρία 
2 Κεσόγλου Παύλος 2 Σουσλόγλου Νικόλαος 
3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3 Μύθυµη Ελένη 
4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
5 Σιδηρόπουλος Σάββας 5  
6 Γρούγιος Ηλίας 6  
7 Μανωλόπουλος Βασίλης 7  
8 Κατζικάς Γεώργιος 8  
9 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 9  
10 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 10  
11 Καρράς Ευστράτιος 11  
12 Κωνσταντίνου Κυριάκος 12  
13 Γυµνόπουλος Κοσµάς 13  
14 Καζαντζίδης Γεώργιος 14  
15 Αβραµίδης Μωυσής 15  
16 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 16  
17 Ζυγανιτίδης Απόστολος 17  
18 Κουσίδης Γεώργιος 18  
19 Παπαδήµας Αναστάσιος 19  
20 Σεµερτζίδου Αγγελική 20  
21 Φουκίδης Απόστολος 21  
22 Κυριλλίδης Γεώργιος 22  
23 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 23  
24 Γκαλέτσης Αθανάσιος 24  
25 Ράπτου Όλγα 25  
26 Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία 26  
27 Νοτάκης Ιωάννης 27  
28 Σµήλιος Ηλίας 28  
29 Καρασαρλίδου Σοφία 29  
30  30  
31  31  
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32  32  
33  33  

 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 οι 
Πρόεδροι των Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης ο κ. Χαλκίδης Ιωάννης και η κα. 
Παληκαρίδου Αναστασία. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία 
κλήθηκε και ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 
95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης».  
 
Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση 
τεσσάρων (4) εκτάκτων θεµάτων µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε 
οµόφωνα τη συζήτησή τους ως έκτακτα. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέµα ΕΚΤΟΣ της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών 
ότι:  
Έχοντας υπόψη:  
Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 
1. του άρθρου 61 του ν.3979/11(ΦΕΚ 138 Α/16-6-2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 
λοιπές διατάξεις» όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: «Με αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού 
συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών, 
τεκµηριώνεται η αδυναµία εκτέλεσης συγκεκριµένων υπηρεσιών µε ίδια µέσα του δήµου και 
καθορίζονται, ιδίως, το αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, 
εντός της οποίας αυτές παρέχονται» 

2. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές»,  

5. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
6. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  

7. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

8. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  
9. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

10. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά 
Θέµατα”,  

11. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα 
και στοιχεία”,  

12. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 
13. της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 
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14. της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,  

15. του άρθρου 68 του Ν.3863/10 (ΦΕΚ 115 Α/15-07-10) «Νέο ασφαλιστικό σύστηµα και 
συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» σχετικά µε τις συµβάσεις εργολαβίας 
εταιρειών παροχής υπηρεσιών. 

16. του άρθρου 22 του Ν.4144/13 «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής 
Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» 
Β)  Την ανάγκη ανάθεσης των υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων του δήµου, δεδοµένου ότι 

σύµφωνα µε την από 30-07-19 βεβαίωση από την ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών/Γραφείο 
Ανθρωπίνου Προσωπικού υπάρχει πραγµατική αδυναµία εκτέλεσης των υπηρεσιών µε ίδια µέσα 
του δήµου, εφόσον το ήδη υπηρετούν προσωπικό δεν επαρκεί για την εκτέλεση των υπηρεσιών 
αυτών. Αναλυτικότερα,  
Στον ∆ήµο µας σήµερα υπηρετούν δύο (2) ΥΕ καθαρίστριες εσωτερικών χώρων, κατέχοντας 
προσωρινές - προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.∆.Α.Χ.), οι οποίες 
(θέσεις) κενούµενες µε οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται.  

Από τις συνολικά δώδεκα (12) προβλεπόµενες τακτικές θέσεις στον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου µας [ΦΕΚ 
Β΄ 380/10.02.2017 τ. Β΄ - 715/08.03.2017 τ. Β΄ (∆ιόρθωση σφάλµατος) & 918/18-3-2019 τ. Β΄], δύο 
(2) είναι οι προαναφερόµενες Ι.∆.Α.Χ., ενώ οι δέκα (10) αφορούν µόνιµες θέσεις (∆ηµοσίου 
∆ικαίου), εκ των οποίων καµία δεν είναι καλυµµένη.  

Οι ανάγκες καθαρισµού των εσωτερικών χώρων καλύπτονταν καλύπτονται περιστασιακά από 
ωφελούµενους του προγράµµατος των προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕ∆, µε 
8µηνες συµβάσεις, οι οποίες κατά τον τρέχοντα κύκλο του προγράµµατος, στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία λήγουν την 11-02-2020.  

Με τον προγραµµατισµό προσλήψεων για Ι∆ΟΧ προσωπικό του έτους 2019, διατυπώσαµε 
αίτηµα για πρόσληψη είκοσι έξι (26) ατόµων διαφόρων ειδικοτήτων, άµεσης αναγκαιότητας, µεταξύ 
των οποίων και δέκα (10) ΥΕ Εργατών -τριών καθαριότητας εσωτερικών χώρων. Από αυτές τις 
αιτούµενες θέσεις εγκρίθηκαν µόνο τέσσερις (4) και µε απόφαση ∆.Σ., που δεν µπορεί να ληφθεί 
µέχρι την 31η Αυγούστου 2019, λόγω της αναστολής προσλήψεων εξ΄ αιτίας των δηµοτικών 
εκλογών, θα γίνει ο καθορισµός των ειδικοτήτων αυτών των τεσσάρων (4) εγκριθέντων θέσεων. 
 

κ α λ ε ί τ α ι  τ ο  ∆ η µ ο τ ι κ ό  Σ υ µ β ο ύ λ ι ο  

1. Να εγκρίνει την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Καθαριότητα κτιρίων 
του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης», µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής (ανά ώρα και ανά άτοµο) και εκτιµώµενη αξία 
298.666,40€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 240.860,00€,  ΦΠΑ: 
57.806,40€). 
Η ανάθεση αφορά υπηρεσίες καθαριότητας χώρων του δήµου (δηµοτικά κτίρια, γήπεδα, αίθουσες 
κινηµατογράφου κλπ)  για χρονικό διάστηµα 21 µηνών από την λήξη της υπάρχουσας  σύµβασης 
ήτοι 15-03-20 και για σύνολο ωρών 1.600 το µήνα ήτοι 33.600 ώρες και τον καθαρισµό των 
εξωτερικών υαλοπινάκων. 
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) 90911200-8 και 90911300-9. 
 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov µε σφραγισµένες προσφορές σε δύο στάδια, οι οποίες θα υποβληθούν 
ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τις διατάξεις περί ηλεκτρονικών διαγωνισµών. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο 
αποµαγνητοφωνηµένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές 
διατάξεις, τις αναλυτικές τοποθετήσεις των µελών, 
 
                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
                                                  Με ψήφους 21 Υπέρ – 5 Αποχή – 3 Κατά 
Α) Εγκρίνει την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Καθαριότητα κτιρίων του 
δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης», µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής (ανά ώρα και ανά άτοµο) και εκτιµώµενη αξία 298.666,40€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 240.860,00€,  ΦΠΑ: 57.806,40€). 
Η ανάθεση αφορά υπηρεσίες καθαριότητας χώρων του δήµου (δηµοτικά κτίρια, γήπεδα, αίθουσες 
κινηµατογράφου κλπ)  για χρονικό διάστηµα 21 µηνών από την λήξη της υπάρχουσας  σύµβασης 
ήτοι 15-03-20 και για σύνολο ωρών 1.600 το µήνα ήτοι 33.600 ώρες και τον καθαρισµό των 
εξωτερικών υαλοπινάκων. 
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) 90911200-8 και 90911300-9. 
 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov µε σφραγισµένες προσφορές σε δύο στάδια, οι οποίες θα υποβληθούν 
ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τις διατάξεις περί ηλεκτρονικών διαγωνισµών. 
 
 -Οι ∆.Σ. κ.κ. Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, Γκαλέτσης Αθανάσιος, 
Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία, Ράπτου Όλγα, απέχουν. 
-Οι ∆.Σ. κ.κ. Σµήλιος Ηλίας, Νοτάκης Ιωάννης και Καρασαρλίδου Σοφία µειοψήφησαν.  
 
 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 228 / 2019. 
 
   Ο Πρόεδρος                                                                                   Τα Μέλη 
 
 
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
  
                                                         Αµπελόκηποι  24 - 09 - 2019 
Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 

 


