
 

 

 

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                  ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                    Από το πρακτικό της  31 - 10 - 2016 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :338/2016 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών: 

«∆ιαχείρισης ογκωδών απορριµµάτων & µπαζοαπορριµµάτων», µε αριθ. µελ. 
110/16.  

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 31η του µήνα Οκτωβρίου έτους 2016, 

ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 

Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 14245/27-10-2016 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 είκοσι τρεις (23) και απόντες δέκα (10) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  

νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Βαλάνος Νικόλαος 1 Εµεινίδης Αναστάσιος 
2 Αβραµίδης Κυριάκος 2 Καρράς Ευστράτιος 
3 Αποστολίδου Μαρία 3 Κεσόγλου Παύλος 
4 Γυµνόπουλος Κοσµάς 4 Λαϊνάκου Αφροδίτη 
5 Κωνσταντίνου Κυριάκος 5 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
6 Γρούγιος Ηλίας 6 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
7 Σιδηρόπουλος Σάββας 7 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 
8 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  8 Κυριλλίδης Γεώργιος 
9 Μανωλόπουλος Βασίλης 9 Αβραµίδης Μωϋσής 

10 Κατζικάς Γεώργιος 10 Σουσλόγλου Νικόλαος 
11 Μεζίκης Βασίλειος 11  
12 Κουσενίδης Αλέξανδρος 12  
13 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 13  
14 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 14  
15 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 15  
16 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 16  
17 Καζαντζίδης Γεώργιος 17  
18 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 18  
19 Λαδάς Παράσχος 19  
20 Γκαλέτσης Αθανάσιος 20  
21 Ράπτου Ολγα 21  
22 Νοτάκης Ιωάννης 22  
23 Σµήλιος Ηλίας 23  
24  24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  

 
 



 

 

31  31  
32  32  
33  33  

 
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 ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  

 

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία και  η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. 

Κόπτη Ελένη, αλλά δεν παρέστη καµία. 

 

Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Κατζικάς Γεώργιος 

έθεσε υπόψη των µελών ότι : 

Σύµφωνα µε τους κανονισµούς του Χ.Υ.Τ.Α. Μαυρορράχης, πριν την απόρριψη σ’ αυτόν των 

ογκωδών απορριµµάτων, όπως στρώµατα, ξύλα κ.λ.π., πρέπει υποχρεωτικά να προηγηθεί η διαλογή 

τους και στη συνέχεια η σύνθλιψή τους σε σπαστήρα. Επίσης, τα απόβλητα προϊόντα εκσκαφών και 

κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) πρέπει να υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση, σύµφωνα µε την αριθµ. 

36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β/24-8-2010) κοινή υπουργική απόφαση (υπουργοί οικονοµίας, 

ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας – περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιµατικής αλλαγής) «Μέτρα, όροι και 

πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ)». 

Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης, προκειµένου να προβεί στη διαχείριση- τεµαχισµό των 

ογκωδών απορριµµάτων και την αποµάκρυνση µπαζοαπορριµµάτων από χώρους της ιδιοκτησίας του και 

µε δεδοµένο την έλλειψη τεχνογνωσίας και τεχνικών µέσων από την πλευρά του, είναι απαραίτητο να 

αναθέσει τις εργασίες αυτές σε εργολάβο, ο οποίος θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό και την 

τεχνογνωσία για την εκτέλεσή τους, καθώς επίσης και τις απαιτούµενες εγκρίσεις από τον ΕΟΕΣ∆ΑΠ. 

Ο ανάδοχος θα επεξεργασθεί κατάλληλα τα ογκώδη απορρίµµατα, τα οποία το αρµόδιο Τµήµα 

Καθαριότητας του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης θα µεταφέρει µε δικά του µέσα στις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας που διαθέτει ο ανάδοχος και στη συνέχεια, το ίδιο Τµήµα θα µεταφέρει τα προϊόντα του 

τεµαχισµού στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α. Μαυρορράχης.  

Όσον αφορά τα µπαζοαπορρίµµατα, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα φορτώσει και να τα µεταφέρει 

από τα διάφορα σηµεία του ∆ήµου στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας που διαθέτει, µε σκοπό τη διαχείρισή 

τους. Τα προϊόντα της τελικής επεξεργασίας των µπαζοαπορριµµάτων που δεν ανακυκλώνονται ( έως 

30% του συνολικού όγκου των µπαζοαπορριµµάτων, ως αναφέρεται στο άρθρο 2) θα µεταφερθούν από 

τον ανάδοχο προς απόρριψη στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α. Μαυρορράχης. 

Η χρονική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα έτος. 

 

Με βάσει τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:  



 

 

Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 

1. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» και ειδικότερα του άρθρου 65 παρ.1 αναφορικά µε τις αρµοδιότητες του δηµοτικού 

συµβουλίου. 

2. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών-

Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

3. Του τρίτου εδαφίου ης παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 

του Ν. 4412/2016. 

4. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

 

5. Τις κοινής υπουργικής απόφασης µε αριθµ. 36256/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β/24-08-10) «Μέτρα, όροι 

και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

6. Του άρθρου 61 του Ν.3979/11 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’ «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 

διατάξεις»  

 

Β)  1. Την µελέτη µε αριθµό 110/16 από το τµήµα Μελετών – Κατασκευών & Πολεοδοµικών Εφαρµογών της 

∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδοµίας-Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 

2. Την ανάγκη ανάθεσης των υπηρεσιών διαχείρισης των ογκωδών απορριµµάτων και 

µπαζοαπορρµιµάτων σε σχετικές εταιρίες που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισµό, την τεχνογνωσία για 

την εκτέλεσή τους, καθώς επίσης και τις απαιτούµενες εγκρίσεις από τον Εθνικό Οργανισµό 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών & Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΣ∆ΑΠ). 

 

             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 ανάθεση της διαχείρισης ογκωδών απορριµµάτων και µπαζοαπορριµµάτων σε ιδιώτη, 

λόγω  µη διάθεσης τεχνικών µέσων. 

2. Να εγκρίνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και να καθορίσει τον 

τρόπο εκτέλεσης για την ανάθεση των υπηρεσιών «∆ιαχείριση ογκωδών απορριµµάτων και 

µπαζοαπορριµµάτων», µε αριθ. µελ. 110/16, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής και ενδεικτικό προϋπολογισµό 59.650,00€ πλέον ΦΠΑ 

24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 73.966,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

3. Να αναθέσει στην Οικονοµική Επιτροπή α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών β) τη σύνταξη των 

όρων διακήρυξης  γ) τον ορισµό της επιτροπής διενέργειας και δ) την δέσµευση, ψήφιση της σχετικής 

πίστωσης 

 

 



 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ., 

την εισήγηση του προέδρου,  

 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 

µε ψήφους 21 Υπέρ (Βαλάνος Νικόλαος, Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Κωνσταντίνου 
Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Γυνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Σιδηρόπουλος Σάββας, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Μανωλόπουλος Βασίλης, Κατζικάς Γεώργιος, Μεζίκης 
Βασίλης, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Καϊκατζάνη - 
Χαραλαµπίδου Μαρία,  Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή, Λαδάς Παράσχος, Γκαλέτσης Αθανάσιος, 
Ράπτου Όλγα,) 1 κατά (Νοτάκης Ιωάννης) και 1 λευκό (Σµήλιος Ηλίας). 

 

Α) Εγκρίνει την ανάθεση της διαχείρισης ογκωδών απορριµµάτων και µπαζοαπορριµµάτων σε ιδιώτη, 

λόγω  µη διάθεσης τεχνικών µέσων. 

Β) Εγκρίνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και καθορίζει τον 

τρόπο εκτέλεσης για την ανάθεση των υπηρεσιών «∆ιαχείριση ογκωδών απορριµµάτων και 

µπαζοαπορριµµάτων», µε αριθ. µελ. 110/16, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής και ενδεικτικό προϋπολογισµό 59.650,00€ πλέον ΦΠΑ 

24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 73.966,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

Γ)Αναθέτει στην Οικονοµική Επιτροπή α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών β) τη σύνταξη των 

όρων διακήρυξης  γ) τον ορισµό της επιτροπής διενέργειας και δ) την δέσµευση, ψήφιση της σχετικής 

πίστωσης. 

     ∆)Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 338/2016 

 

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

 

Ο Πρόεδρος                                                                                 Τα Μέλη 

 

 

Βαλάνος Νικόλαος                                                              Αµπελόκηποι  01 - 11 - 2016 

  

Η Ειδική Γραµµατέας                                                                   Ο Πρόεδρος 

        

 

 

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                Βαλάνος Νικόλαος 


