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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 04.03.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε.  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης : 65 / 2022 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση σύναψης και ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16 (Α’147) ήτοι 

διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων για την ανάθεση των υπηρεσιών «Καθαριότητα 

κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». 

 

 

  Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η του μήνα Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 

4995/01-03-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στο καθένα από τα μέλη - Συμβούλους, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν :  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1)  Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4) 

Σιδηρόπουλος Σάββας  5) Γρούγιος Ηλίας 6) Κωνσταντίνου Κυριάκος 7) Τσομπανοπούλου Μελίσα. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Καζαντζίδης Γεώργιος 2) Κυριλλίδης Γεώργιος. 

    

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

  

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) έκτακτου 

θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως έκτακτο. 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο Θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 178 του 

Ν.4635/2019, το άρθρο 117 του Ν.4674/2020 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 57 του N.4795/21 (ΦΕΚ 

62/17.04.2021 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:  

«1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας 

σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών 

συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και 

δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού, καθώς και ταφής και ανακομιδής νεκρών, 

εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής 
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επιτροπής, καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της 

οποίας αυτές παρέχονται.».  

 

Σύμφωνα με την 28/02/22 Βεβαίωση από την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών/Γραφείο Ανθρωπίνου Προσωπικού, 

αναφορικά με την αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαριότητας με ιδία μέσα του δήμου και την ανάθεση σε 

τρίτους, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

« Στον Δήμο μας σήμερα υπηρετούν δύο (2) ΥΕ καθαρίστριες εσωτερικών χώρων, κατέχοντας προσωρινές - 

προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), οι οποίες (θέσεις) κενούμενες με οποιονδήποτε 

τρόπο, καταργούνται.  

Από τις συνολικά δεκαεπτά (17) προβλεπόμενες τακτικές θέσεις στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας [ΦΕΚ 5541/30-11-2021 τ. 

Β΄], δύο (2) είναι οι προαναφερόμενες Ι.Δ.Α.Χ., ενώ οι υπόλοιπες δεκαπέντε (15) αφορούν μόνιμες θέσεις (Δημοσίου 

Δικαίου), εκ των οποίων καμία δεν είναι καλυμμένη.  

Οι ανάγκες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων καλύπτονται περιστασιακά με 8μηνες συμβάσεις ωφελούμενων 

προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ., τα οποία έχουν ολοκληρωθεί και αναμένονται νέα.  

Με τον προγραμματισμό προσλήψεων για Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικό του έτους 2021, διατυπώσαμε αίτημα για πρόσληψη 

είκοσι ενός (21) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, άμεσης αναγκαιότητας, μεταξύ των οποίων και δύο (2) ΥΕ Εργατών -

τριών καθαριότητας εσωτερικών χώρων. Από αυτές τις αιτηθείσες θέσεις δεν εγκρίθηκε καμία.». 

 

Την ανάγκη ανάθεσης των υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης όπως αυτά 

περιγράφονται στην από 28/02/22 μελέτη από την αρμόδια υπηρεσία ήτοι Δ/ση Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-

Αθλητισμού-Πολιτισμού, σε τρίτους, για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών, συνολικής αξίας 478.830,00€ 

πλέον ΦΠΑ 24%. 

 

Για τις εν λόγω δαπάνες υπάρχουν εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό για τα έτη 2023-2025 πιστώσεις στον Κ.Α. 

00.6274.01 με περιγραφή τίτλου «Δαπάνες καθαριότητας εσωτερικών χώρων». 

 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

Να εγκρίνει την σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16 (Α’147) ήτοι 

διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων για την ανάθεση των υπηρεσιών «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 593.749,20€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 478.830,00€,  ΦΠΑ: 114.919,20€). 

Η ανάθεση αφορά υπηρεσίες καθαριότητας χώρων του δήμου (δημοτικά κτίρια, γήπεδα, αίθουσες θεάτρου κλπ)  για 

χρονικό διάστημα 36 μηνών και για σύνολο ωρών 1.800 το μήνα ήτοι 64.800 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 Δημόσιων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov με σφραγισμένες προσφορές σε δύο 
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στάδια, οι οποίες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση της 

προέδρου 

 

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία 

       Με ψήφους 6 Υπέρ – 1 Κατά  

 

Α) Εγκρίνει την σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16 (Α’147) ήτοι 

διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων για την ανάθεση των υπηρεσιών «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 593.749,20€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 478.830,00€,  ΦΠΑ: 114.919,20€). 

Η ανάθεση αφορά υπηρεσίες καθαριότητας χώρων του δήμου (δημοτικά κτίρια, γήπεδα, αίθουσες θεάτρου κλπ)  για 

χρονικό διάστημα 36 μηνών και για σύνολο ωρών 1.800 το μήνα ήτοι 64.800 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 Δημόσιων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.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. 

 

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα μειοψήφησε. 

 

 Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 65 / 2022. 

 

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

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  08.03.2022 

 

 

 

 

 

                             Η  Πρόεδρος 

 

                        Αποστολίδου Μαρία 


