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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 282/2022    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤ. 170092, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΈΔΕΣΣΑΣ». 
 

Σήμερα Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια ζώσης 
και με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας 
στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 

13179/12-10-2022 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, 
τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 

3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α΄133), σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), και είχε 
δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει 

απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
   Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα πέντε (5) από τα (7) 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος - Πρόεδρος 
2. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος 
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. 

Μέλος 
4. Ιωάννης Μουράτογλου -Τακτ. Μέλος, 

5. Ευάγγελος Θωμάς- Τακτ. Μέλος 

1.Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος, 
2.Ιωάννης Χατζόγλου- Τακτ. Μέλος. 
 

 

          Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου- 
Βλαδίκα και Ευάγγελος Θωμάς συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση ενώ το μέλος 

Ιωάννης Μουράτογλου, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.  
        Επιπλέον στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 

Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη 
περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες Δημοτικές Κοινότητές τους, και 
συμμετείχε μόνο ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σωτήρας κ. 

Χρήστος Δούμτσης κατά την συζήτηση του 6ου και 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
        Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του 

Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.   
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        Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι 
ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε να συζητηθούν σήμερα 
ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 

(ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:  
1. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Κοινότητα  

Αγ. Αθανασίου του Δήμου Έδεσσας. 
2.Έγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με το Δήμο Οχρίδας και αποδοχή 

χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για υλοποίηση στρατηγικών δράσεων 

για έξυπνη, πράσινη και καινοτόμα μετακίνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, 

Αποφασίζει ομόφωνα 
κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και 

να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
        Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 6ο, 7ο, 5ο, 4ο , 

3ο , 2ο και 1ο. 
          Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε 
γνωστοποιήσει ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 

13.059/10-10-2022 2ου Πρακτικό  Έλεγχος των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Ανοικτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 170092 για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής 
στερεών αστικών απορριμμάτων, βιοαποβλήτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου 
Έδεσσας»,  όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού η οποία 

συγκροτήθηκε με την αριθμ. 176/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έχει 
ως εξής: 

10/10/2022 Αριθμ. πρωτ. 13059 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ∙  

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» 

 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 170092 ΓΙΑ ΤΙΣ 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» 

Στην Έδεσσα  στο γραφείο 412 στον 4ο όροφο του Διοικητηρίου Έδεσσας την Δευτέρα 10-

10-2022 και ώρα 11.00 π.μ., η Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας και Αξιολόγησης 

των Προσφορών (Επιτροπή Διαγωνισμού -Ε.Δ.) της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
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ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» που συγκροτήθηκε με την αριθ. 176/2022 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας αποτελούμενη από τους: 

1. Ελένη Σύρκου,  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  (Πρόεδρο), 

2. Νικόλαο Ουζούνη, ΠΕ Γεωπόνων (Μέλος) 

3. Ιωάννη Λυτρίδη, ΠΕ Διοικητικού (Μέλος) 

συνεδριάσαμε προκειμένου να προβούμε έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

προσωρινού ανάδοχου του ως άνω αναφερόμενου ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

Η επιτροπή, σε νόμιμη απαρτία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

1. Τη με αρ. 176/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκρισης των 

Τεχνικών Προδιαγραφών, κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και συγκρότηση: α) 

Επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και β) επιτροπής παραλαβής της 

υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων, βιοαποβλήτων 

και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας» 

2. το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

3. το Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 

υγεία» 

4. το Ν. 3643/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), 

5. το Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης),   

6. το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 

του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας – Προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

7. την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) 

«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

ΑΔΑ: ΨΞ6ΘΩΡΠ-Χ9Ζ



 4 

8. το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια » και άλλες διατάξεις», 

9. το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του 

Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014), 

10. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

11. την με αριθ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα 

«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 

12. την απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 

1924/2-6-2017 τεύχος Β')  καθώς και όλων των ισχυουσών διατάξεων και νομοθεσίας, 

13. Τη με αριθμ. Πρωτ. 9617/25-7-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011059644) διακήρυξη του 

Δημάρχου Έδεσσας 

14. Τη με αριθμ. 261/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας για 

την έγκριση του 1ου Πρακτικού αποσφράγισης των φακέλων Δικαιολογητικά /Τεχνική 

προσφορά και των Φακέλων Οικονομική προσφορά με την οποία αναδείχθηκε προσωρινός 

ανάδοχος ο οικονομικός φορέας «Ένωση Εταιριών με την επωνυμία: HELESI -AMAJ-

ΑΠΑΝΑ» 

15. Την με αρ. πρωτ. 12283/23-9-2022 Πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο για την 

υποβολή των αποδεικτικών έγγραφων νομιμοποίησης και των πρωτότυπων ή αντίγραφων 

όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της διακήρυξης, 

ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 

2.2.3 της ανωτέρω διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής εντός προθεσμίας 10 ημερών η οποία 

κοινοποιήθηκε μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ηλεκτρονικού συστήματος 

16. Την εμπρόθεσμη υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών από των οικονομικό φορέα 

μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ηλεκτρονικού συστήματος στις 29-9-2022 

καθώς και τη συμπληρωματική δεύτερη υποβολή στις 30-9-2022 
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Η Επιτροπή αφού έλεγξε όλα τα στοιχεία διαπίστωσε πώς ήταν υπεβλήθησαν όλα τα 

δικαιολογητικά που περιγράφονται στο αρ. 2.2.9.2 της διακήρυξης πλήρη, ορθά και εντός 

των αναφερόμενων κατά περίπτωση προθεσμιών για κάθε φορέα της Οικονομικής Ένωσης  

Ύστερα από τα παραπάνω η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή, 

κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσωρινό ανάδοχο «Ένωση Εταιριών με την 

επωνυμία: HELESI -AMAJ-ΑΠΑΝΑ»   

Για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν 

οι όροι, προϋποθέσεις και προθεσμίες του άρθρου 3.4 της Αναλυτικής Διακήρυξης του 

Διαγωνισμού.  

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολουθεί. Το παρόν Πρακτικό θα επικυρωθεί με απόφαση 

του αποφαινόμενου οργάνου (Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας), η οποία θα 

κοινοποιηθεί στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Η συνεδρίαση της Επιτροπής ολοκληρώθηκε σήμερα 10/10/2022, ώρα 13:00 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

        Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.. 

         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού εξέτασε με προσοχή 
τα στοιχεία της δημοπρασίας και αφού διαπίστωσε ότι αυτή έχει διεξαχθεί νομότυπα 
έλαβε υπόψη της:  

         α)τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα 

Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση 
οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής 

Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,  

        β) την αριθ. 176/2022 απόφαση της Οικονομικής με θέμα «Κατάρτιση όρων 
δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου 
«Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, κατάρτιση των Όρων Δημοπράτησης και 

συγκρότηση : α) Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών και β)  
Επιτροπής Παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής στερεών αστικών 

απορριμμάτων, βιοαποβλήτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας» (Κ.Α. : 
20.6262.007). 
       γ) την αριθ. 261/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση 

1ου Πρακτικού «Αποσφράγιση φακέλων Δικαιολογητικά/Τεχνική προσφορά και 
φακέλων Οικονομική προσφορά του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αριθμό 

Συστ. 170092, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με 
τίτλο «Εργασίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων, βιοαποβλήτων και 
οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας». 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2022    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
2. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ «ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤ. 
170092, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΈΔΕΣΣΑΣ». 

 
Σήμερα Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια ζώσης η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 11.909/16-9-2022 του Προέδρου της, που είχε 
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 
του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 
Α΄136), και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να 
πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

   Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα πέντε (5) από τα (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

6. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος - Πρόεδρος 
7. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος 
8. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. Μέλος 
9. Ιωάννης Μουράτογλου -Τακτ. Μέλος, 
10.Ιωάννης Τσεπκεντζής-Αναπλ. Μελος. 

3.Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος. 
4.Ιωάννης Χατζόγλου- Τακτ. Μέλος, 
5.Ευάγγελος Θωμάς- Τακτ. Μέλος. 
 

          Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη Μιχάλης Σαμλίδης και Αναστασία Ιατρίδου- 
Βλαδίκα συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση ενώ τα μέλη Ιωάννης Μουράτογλου και 

Ιωάννης Τσεπκεντζής, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.  
        Επιπλέον στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων 
των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 
θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας. 
        Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του 
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.   
        Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι 
ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε να συζητηθούν σήμερα ως 
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κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 
133), τα παρακάτω θέματα:  

3. Εισήγηση για χορήγηση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 
έργου «Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ», που αποτελεί το 2ο Υποέργο της ενταγμένης 
Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 
5033834. 

4. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας». 

5. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού 
αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση 
Δημόσιου Χώρου μέσω Αναπλάσεων». 

6. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ.  4291/24-03-2021 σύμβασης για την 
προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) για τρία (03) έτη για τις ανάγκες του 
Δήμου Έδεσσας». 

 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, 

Αποφασίζει ομόφωνα 
κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να 
ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
        Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 3ο , 4ο , 2ο και 1ο. 
        Το μέλος Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου 
θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 12.072/20-9-2022 1ο Πρακτικό του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό Συστ. 170092, για την ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής 
στερεών αστικών απορριμμάτων, βιοαποβλήτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου 

Έδεσσας»,  όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού η οποία 
συγκροτήθηκε με την αριθμ. 176/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έχει ως 
εξής: 
 

6/9/2022 Αριθμ. πρωτ. 11437 

 

11.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

12.ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ∙  

13.ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

14.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

15.«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

16.ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΚΑΙ 
ΦΑΚΕΛΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 170092 ΓΙΑ ΤΙΣ 

17.«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, 
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ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» 

Στην Έδεσσα  στο γραφείο 412 στον 4ο όροφο του Διοικητηρίου Έδεσσας την Τρίτη 6-9-2022 

και ώρα 11.00 π.μ., η Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας και Αξιολόγησης των 

Προσφορών (Επιτροπή Διαγωνισμού -Ε.Δ.) της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» που συγκροτήθηκε με την αριθ. 176/2022 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας αποτελούμενη από τους: 

4. Ελένη Σύρκου,  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  (Πρόεδρο), 

5. Νικόλαο Ουζούνη, ΠΕ Γεωπόνων (Μέλος) 

6. Ιωάννη Λυτρίδη, ΠΕ Διοικητικού (Μέλος) 

συνεδριάσαμε προκειμένου να προβούμε στην αποσφράγιση των φακέλων «Δικαιολογητικά 

/ Τεχνική Προσφορά» & «Οικονομική Προσφορά» του ως άνω αναφερόμενου ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού. 

Η επιτροπή, σε νόμιμη απαρτία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

17. Τη με αρ. 176/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκρισης των 

Τεχνικών Προδιαγραφών, κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και συγκρότηση: α) 

Επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και β) επιτροπής παραλαβής της 

υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων, βιοαποβλήτων 

και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας» 

18. το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

19. το Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 

υγεία» 

20. το Ν. 3643/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), 

21. το Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης),   

22. το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 
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του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας – Προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

23. την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) 

«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

24. το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια » και άλλες διατάξεις», 

25. το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του 

Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014), 

26. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

27. την με αριθ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα 

«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 

28. την απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 

1924/2-6-2017 τεύχος Β')  καθώς και όλων των ισχυουσών διατάξεων και νομοθεσίας, 

29. Τη με αριθμ. Πρωτ. 9617/25-7-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011059644) διακήρυξη του 

Δημάρχου Έδεσσας 

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με 

ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών την 4η/8/2022 ώρα 23:52:24 και 

καταληκτική ημερομηνία την 2η/9/2022 ώρα 17:00:00. Η πρόεδρος και τα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού που είναι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προέβησαν στην 

έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το 

άρθρο 100 του ν. 4412/2016 και το αρ. 3.1.1 της Διακήρυξης «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική προσφορά» 

Διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκε μια (1) προσφορά εμπρόθεσμα, όπως προκύπτει από το 

σύστημα χρονοσήμανσης της πλατφόρμας, καθώς εμπρόθεσμα κατατέθηκε και ένας 

φάκελος στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας με τα παραστατικά που απαιτείται να υποβληθούν 

εντύπως. 
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Η μοναδική προσφορά που κατατέθηκε ήταν από τον οικονομικό φορέα:  

1. «Ένωση Εταιριών με την επωνυμία: HELESI -AMAJ-ΑΠΑΝΑ» 

με αριθμό συστήματος 297037 και τα παραστατικά που απαιτούνταν από τη Διακήρυξη, 

κατατέθηκαν εντύπως, με αριθ. πρωτ. 11382/5-9-2022  

Η Επιτροπή έλεγξε τα στοιχεία των εγγυητικών επιστολών (αξία και χρόνος ισχύος) και 

κατόπιν με τα με αρ. Πρωτ.: 11438 & 11439/6-9-2022 έγγραφά ζήτησε κατ’ εφαρμογή της 

με αρ. Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-9-2010 εγκυκλίου της ΓΓΔΕ/Δ17 από την Παγκρήτια 

Τράπεζα και την Ασφαλιστική Εταιρία  Altius Insurance Ltd να επιβεβαιώσουν την 

γνησιότητα των Εγγυητικών επιστολών που εξέδωσαν, και έλαβε αυθημερόν τις με αρ. πρ. 

11455& 11456/6-9-2022 απαντητικές επιστολές. 

Στη συνέχεια την Παρασκευή 9-9-2022, η επιτροπή προχώρησε στην εξέταση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας. Με το αρ.  πρ. 11630/9-9-2022 έγγραφό της η 

Επιτροπή  Διαγωνισμού ζήτησε διευκρινήσεις μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ηλεκτρονικού συστήματος από τον οικονομικό φορέα σχετικά με τα διατιθέμενα 

απορριμματοφόρα σύμφωνα με το αρ. 3.1.2.1. της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο αρ, 

102 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το ως άνω αίτημα 

απαντήθηκε από τον οικονομικό φορέα επίσης μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ηλεκτρονικού συστήματος την 12η/9/2022.  

Η Επιτροπή συνέχισε τη συνεδρίασή της την Τρίτη 13/9/2022, ολοκλήρωσε την αξιολόγηση 

της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα «Ένωση Εταιριών με την επωνυμία: 

HELESI -AMAJ-ΑΠΑΝΑ» και αποφάσισε ομόφωνα ότι είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

διακήρυξης και ότι η προσφορά γίνεται δεκτή 

Κατόπιν προχώρησε στην εξέταση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας και κατάρτισε 

πίνακα της μοναδικής προσφοράς ως εξής:
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α/α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔ

Α 

ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ (€) 
ΦΠΑ 24% 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 

ΤΙΜΗ 
 ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ   

1. 
Αποκομιδή 

απορριμμάτων 
Μήνας 48 54.450,00 2.613.600,00 627.264,00 3.240.846,00 

2. 
Καθαρισμός και 

σάρωση οδών και 

κοινοχρήστων 

χώρων 

Μήνας 48 
30.690,00 

1.473.120,00 353.458,80 1.826.668,80 

     4.086.720,00 980.812,80 5.067.532,80 

Η παραπάνω οικονομική προσφορά αντιστοιχεί σε συνολική έκπτωση 1,00% επί του 

προϋπολογισμού της Διακήρυξης. 

Ύστερα από τα παραπάνω η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή, την 

ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα «Ένωση Εταιριών με 

την επωνυμία: HELESI -AMAJ-ΑΠΑΝΑ»  με προσφορά 5.067.532,80 € 

συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% 

Για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν 

οι όροι, προϋποθέσεις και προθεσμίες του άρθρου 3.4 της Αναλυτικής Διακήρυξης του 

Διαγωνισμού.  

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολουθεί. Το παρόν Πρακτικό θα επικυρωθεί με απόφαση 

του αποφαινόμενου οργάνου (Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας), η οποία θα 

κοινοποιηθεί στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Η συνεδρίαση της Επιτροπής ολοκληρώθηκε σήμερα 13/9/2022, ώρα 13:00 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 
         Η Οικονομική Επιτροπή αφού εξέτασε με προσοχή τα στοιχεία της δημοπρασίας και 
αφού διαπίστωσε ότι αυτή έχει διεξαχθεί νομότυπα έλαβε υπόψη της:  
          α)τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από 
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το άρθρο 40 παρ. 1ι του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση 
οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας 
Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την 
αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,  
        β) την αριθ. 176/2022 απόφασή της,  
        γ) το αριθμ. πρωτ. 11.437/6-9-2022 1ο πρακτικό  της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού,  
        δ) την αριθμ. πρωτ. 9.617/25-07-2022 διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 170092 για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες 
αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων, βιοαποβλήτων και οδοκαθαρισμού του 
Δήμου Έδεσσας»,   
           

Αποφασίζει ομόφωνα 

         Α. Την έγκριση του αριθμ. πρωτ. 11.437/6-9-2022 1ου πρακτικού του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 170092 της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο 
«Εργασίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων, βιοαποβλήτων και οδοκαθαρισμού 
του Δήμου Έδεσσας»,   
        Β. Την αποδοχή της προσφοράς του μοναδικού οικονομικού φορέα «Ένωση 
Εταιριών με την επωνυμία: HELESI -AMAJ-ΑΠΑΝΑ» καθώς είναι σύμφωνη με τους 
όρους της αριθμ. πρωτ. 9.617/25-07-2022 Διακήρυξης του διαγωνισμού. 
        Γ. Την ανάδειξη ως «προσωρινού αναδόχου» για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο 
«Εργασίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων, βιοαποβλήτων και 

οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας», προϋπολογισμού  τριών εκατομμυρίων ενενήντα 
έξι χιλιάδων ευρώ (3.096.000,00€) πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α (24% -743.040,00€) 
για χρονικό διάστημα (3) ετών με δικαίωμα προαίρεσης για ένα έτος, τον οικονομικό 
φορέα «Ένωση Εταιριών με την επωνυμία: HELESI -AMAJ-ΑΠΑΝΑ»,  με ΑΦΜ -
093270233-, ΑΦΜ -999362828-, ΑΦΜ -997800284- αντίστοιχα και  έδρα το 
Βιομηχανικό Πάρκο Μαρκοπούλου, Θέση Ντοροβατέζα, Μαρκόπουλο, με οικονομική 
προσφορά 5.067.532,80 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%, η οποία αντιστοιχεί σε 
συνολική έκπτωση 1,00% επί του προϋπολογισμού της Διακήρυξης, και αναλύεται ως εξής: 

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΑΞΙΑ (€) ΦΠΑ 24% (€) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 
(€) 

ΤΙΜΗ 
 ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ   

1. 
Αποκομιδή 
απορριμμάτων 

Μήνας 48 54.450,00 2.613.600,00 627.264,00 3.240.846,00 

2. 
Καθαρισμός και 
σάρωση οδών 
και 
κοινοχρήστων 
χώρων 

Μήνας 48 
30.690,00 

1.473.120,00 353.458,80 1.826.668,80 

     4.086.720,00 980.812,80 5.067.532,80 

 
Το μέλος Ιωάννης Τσεπκεντζής απείχε από την ψηφοφορία για την λήψη απόφασης 

στο συγκεκριμένο θέμα αναφέροντας ότι  «Η κοινωνία σε Κίνηση διαφώνησε εξ΄αρχής  με 
τους όρους της διακήρυξης που περιορίζει τους συμμετέχοντες όπως συνέβη άλλωστε και 
στους προηγούμενους διαγωνισμούς. Ζήτησε να παραπεμφθεί (αρθρ72) το θέμα στο Δ.Σ. 
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ως εξαιρετικής σοβαρότητας θεωρώντας ότι αυτοί θα οδηγήσουν σε μία ιδιαίτερα επαχθή 
συμφωνία για τον πολίτη ύψους πλέον των 5 εκ ευρώ. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε με τη 
συμμετοχή μίας και μόνο εταιρίας και έκπτωση 1% και για τους παραπάνω λόγους 
απέχουμε από τη διαδικασία». 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 261/2022 

 
 
        δ) το αριθμ. πρωτ. 13.059/10-10-2022 2ου Πρακτικό  Έλεγχος των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ανοικτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 170092 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με 
τίτλο «Εργασίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων, βιοαποβλήτων και 

οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας»,  προϋπολογισμού  τριών εκατομμυρίων 
ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (3.096.000,00€) πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α (24% -

743.040,00€) για χρονικό διάστημα (3) ετών με δικαίωμα προαίρεσης για ένα έτος,               
      ε) την αριθμ. πρωτ. 9.617/25-07-2022 διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 170092 για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο 

«Εργασίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων, βιοαποβλήτων και 
οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας»,   

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

           Α. Την έγκριση του αριθμ. πρωτ. 13.059/10-10-2022 2ου Πρακτικό  Έλεγχος 

των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ανοικτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με 
αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 17092 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της 
υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων, 

βιοαποβλήτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας»,  προϋπολογισμού  τριών 
εκατομμυρίων ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (3.096.000,00€) πλέον του αναλογούντα 

Φ.Π.Α (24% -743.040,00€) για χρονικό διάστημα (3) ετών με δικαίωμα προαίρεσης για 
ένα έτος. 
           Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του παραπάνω διαγωνισμού που έγινε μετά από 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού 
του Δήμου, για την ανάδειξη αναδόχου της εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο 

«Εργασίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων, βιοαποβλήτων και 
οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας»,  προϋπολογισμού  τριών εκατομμυρίων 
ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (3.096.000,00€) πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α (24% -

743.040,00€) για χρονικό διάστημα (3) ετών με δικαίωμα προαίρεσης για ένα έτος, 
κατά την οποία σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού, ανάδοχος (οριστικός) της εκτέλεσης της υπηρεσίας, αναδεικνύεται ο 
οικονομικός φορέας «Ένωση Εταιριών με την επωνυμία: HELESI -AMAJ-ΑΠΑΝΑ»,  
με ΑΦΜ -093270233-, ΑΦΜ -999362828-, ΑΦΜ -997800284- αντίστοιχα, και  έδρα 

το Βιομηχανικό Πάρκο Μαρκοπούλου, Θέση Ντοροβατέζα, Μαρκόπουλο, με 
οικονομική προσφορά 5.067.532,80 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%, η οποία 
αντιστοιχεί σε συνολική έκπτωση 1,00% επί του προϋπολογισμού της Διακήρυξης, και 

αναλύεται ως εξής: 

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΑΞΙΑ (€) ΦΠΑ 24% (€) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 
(€) 

ΤΙΜΗ 
 ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ   

1. 
Αποκομιδή 
απορριμμάτων 

Μήνας 48 54.450,00 2.613.600,00 627.264,00 3.240.846,00 

2. 
Καθαρισμός και 
σάρωση οδών 

Μήνας 48 
30.690,00 

1.473.120,00 353.458,80 1.826.668,80 
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και 
κοινοχρήστων 
χώρων 

     4.086.720,00 980.812,80 5.067.532,80 

 
Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς απείχε από την ψηφοφορία για την λήψη απόφασης 

στο συγκεκριμένο θέμα αναφέροντας ότι  «….Η κοινωνία σε Κίνηση διαφώνησε εξ΄αρχής  
με τους όρους της διακήρυξης που περιορίζει τους συμμετέχοντες όπως συνέβη άλλωστε 
και στους προηγούμενους διαγωνισμούς. Ζήτησε να παραπεμφθεί (αρθρ72) το θέμα στο 
Δ.Σ. ως εξαιρετικής σοβαρότητας θεωρώντας ότι αυτοί θα οδηγήσουν σε μία ιδιαίτερα 
επαχθή συμφωνία για τον πολίτη ύψους πλέον των 5 εκ ευρώ. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε 
με τη συμμετοχή μίας και μόνο εταιρίας και έκπτωση 1% και για τους παραπάνω λόγους 
απέχουμε από τη διαδικασία». 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 282/2022 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:30 π.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 19-10-2022 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 

Ιωάννης Μουράτογλου, Ευάγγελος Θωμάς. 
 

 
 

 
Αποδέκτες προς ενέργεια:  
- Αναπλ. Προϊστάμενο Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας κ. Δημήτριο 

Ζήμνα (για περεταίρω ενέργειες). 
 

 
-Εσωτερική Διανομή: 
- Πρόεδρο Επιτροπής κα Ελένη Σύρκου. 
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