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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 176/2022    

 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ : Α) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Β)  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ» (Κ.Α. : 20.6262.007). 

 
Σήμερα Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 7.859/17-6-2022 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) 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. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος, 

4. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. Μέλος, 
5. Ιωάννης Τσεπκεντζής- Αναπλ. μέλος. 

1.Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. Μέλος. 
2.Ευάγγελος Θωμάς-Τακτ. Μέλος. 
3.Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. 

Μέλος. 
 

       Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων 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 συζητηθεί σήμερα 
ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 

(ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα:  
        •Έγκριση 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού 
αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια & 
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εγκατάσταση ευφυούς συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης παρόδιας 

ελεγχόμενης στάθμευσης με χρήση εμβυθμισμένων αισθητήρων στο Δήμο Έδεσσας». 
 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, 

Αποφασίζει ομόφωνα 
κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθεί 
σχετική απόφαση. 
         Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 6ο – 9ο, 

1ο,2ο, 3ο, 5ο και 4ο. 
         Ο Πρόεδρος  σχετικά με το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είχε γνωστοποιήσει 

ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 7.843/16-6-2022 
εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου, η οποία 
έχει ως εξής:   

        

    Έχοντας υπόψη : 

1.Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010). 

2.Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

3.Την αριθ. 118/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την 

ανάγκη σύναψης Δημόσιας σύμβασης με ιδιώτη για την εκτέλεση της Υπηρεσίας με τίτλο: 

«Εργασίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων, βιοαποβλήτων και 

οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας» 

4.Την αριθ. 25Ε/2022 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας 

του Δήμου Έδεσσας, προϋπολογισμού δαπάνης 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. 

5.Το αριθ. 6958/30-05-2022 / ΑΔΑΜ 22REQ010652885 Πρωτογενές Αίτημα της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας 

 
Εισηγούμαστε : 

 Α) την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών , την κατάρτιση των Όρων 

Δημοπράτησης για την Υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής στερεών αστικών 

απορριμμάτων, βιοαποβλήτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας» ,  

σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης,  

  Β)  τη συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού ως ακολούθως : 
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ειδικότητα - Ιδιότητα 

1 Ελένη Σύρκου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (Πρόεδρος) 

2 Νικόλαος Ουζούνης ΠΕ Γεωπόνων  (Μέλος)         

3 Ιωάννης Λυτρίδης ΠΕ Διοικητικού  (Μέλος) 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ειδικότητα - Ιδιότητα 

1 Ελισάβετ Αντωνιάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών           
 (Αναπληρώτρια Πρόεδρος) 

2 Λεμονιά Γκουβά ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  (Μέλος) 

3 Κων/να Ράππου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (Μέλος) 

 
   Γ) τη συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της 

παραπάνω Υπηρεσίας, από τους: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ειδικότητα - Ιδιότητα 

1 Ελένη Ψυχογιού 
   ΠΕ Γεωπόνων 

(Πρόεδρος) 

2 Γλυκερία Μυλωνόγλου ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας   (Μέλος) 

3 Ιωάννης         Σόντρας  ΔΕ Κλητήρων-Θυρωρών   (Μέλος) 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ειδικότητα - Ιδιότητα 

1 Χριστίνα Ασημακοπούλου 
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

(Αναπληρώτρια Πρόεδρος) 

2 Αικατερίνη Αθανασίου ΔΕ Διοικητικού   (Μέλος) 

3 Σάββας Δαμιανίδης ΠΕ Διοικητικού    (Μέλος) 

 
    Σε εφαρμογή του με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23.7.2020 

εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών υποχρεούνται από την κτήση της συγκεκριμένης 

ιδιότητας τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά που συγκροτούν την Επιτροπή, σε 

υποβολή αρχικής ΔΠΚ και ΔΟΣ εντός 90 ημερών από την κτήση της ιδιότητας αυτής, 

καθώς και για υποβολή ετήσιας ΔΠΚ, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του Ν. 

3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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        Στην συνέχεια δόθηκε ο λόγος στο μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννη 

Τσεπκεντζή, ο οποίος θεώρησε ιδιαίτερα σοβαρό το θέμα της έγκρισης των τεχνικών 
προδιαγραφών και της κατάρτισης των όρων δημοπράτησης για την υπηρεσία με τίτλο 
«Εργασίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων, βιοαποβλήτων και 

οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας», και κατέθεσε στα μέλη προς ψηφοφορία 
πρόταση, λόγο της εξαιρετικής σοβαρότητας του θέματος, για  εφαρμογή των διατάξεων 

της παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή 
να παραπεμφθεί το εν λόγω θέμα προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης από το 
Δημοτικό Συμβούλιο.  

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

         Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την αριθ. πρωτ. 7.843/16-6-2022 
εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου, το 
Σχέδιο της Διακήρυξης, την  αριθ. 25Ε/2022 μελέτη της υπηρεσίας, την πρόταση του 

μέλους της που τέθηκε για ψηφοφορία, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδαφ. στ του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1στί 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», καθώς τέλος και τις διατάξεις τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 
147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

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

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
       Α. Τη μη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και συνεπώς τη μη παραπομπή του 

θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών και της κατάρτισης των όρων δημοπράτησης για τη διενέργεια 

Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο 
«Εργασίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων, βιοαποβλήτων και 
οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας». 

Το μέλος Ιωάννης Τσεπκεντζής μειοψηφεί υποστηρίζοντας πως τόσο η απόφαση 
για την ανάγκη σύναψης και ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με ιδιώτη για την 
αποκομιδή των απορριμμάτων και του οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας όσο και η 

απόφαση για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτισης των όρων 
δημοπράτησης για τη διενέργεια του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας θα έπρεπε να ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
      Β. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίζει τους όρους για τη 

δημοπράτηση 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, όπως αυτοί φαίνονται στο 
σχέδιο διακήρυξης, το οποίο παρουσιάστηκε αναλυτικά από την υπηρεσία. 

            Γ. Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων, 
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βιοαποβλήτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας», η οποία αποτελείται από 

τους εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ειδικότητα - Ιδιότητα 

1 Ελένη Σύρκου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (Πρόεδρος) 

2 Νικόλαος Ουζούνης ΠΕ Γεωπόνων  (Μέλος)         

3 Ιωάννης Λυτρίδης ΠΕ Διοικητικού  (Μέλος) 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ειδικότητα - Ιδιότητα 

1 Ελισάβετ Αντωνιάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών           

 (Αναπληρώτρια Πρόεδρος) 

2 Λεμονιά Γκουβά ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  (Μέλος) 

3 Κων/να Ράππου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (Μέλος) 

 
   Δ. Συγκροτεί την Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής της  

Υπηρεσίας, με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων, 

βιοαποβλήτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας»  η οποία αποτελείται από 
τους εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ειδικότητα - Ιδιότητα 

1 Ελένη Ψυχογιού 
   ΠΕ Γεωπόνων 

(Πρόεδρος) 

2 Γλυκερία Μυλωνόγλου ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας   (Μέλος) 

3 Ιωάννης         Σόντρας  ΔΕ Κλητήρων-Θυρωρών   (Μέλος) 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ειδικότητα - Ιδιότητα 

1 Χριστίνα Ασημακοπούλου 
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

(Αναπληρώτρια Πρόεδρος) 

2 Αικατερίνη Αθανασίου ΔΕ Διοικητικού   (Μέλος) 

3 Σάββας Δαμιανίδης ΠΕ Διοικητικού    (Μέλος) 

 
 

   Σε εφαρμογή του με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23.7.2020 
εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών υποχρεούνται από την κτήση της 
συγκεκριμένης ιδιότητας τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά που συγκροτούν την 

Επιτροπή, σε υποβολή αρχικής ΔΠΚ και ΔΟΣ εντός 90 ημερών από την κτήση της 
ιδιότητας αυτής, καθώς και για υποβολή ετήσιας ΔΠΚ, κατά τα οριζόμενα στις οικείες 

διατάξεις του Ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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 Το μέλος Ιωάννης Τσεπκεντζής μειοψηφεί υποστηρίζοντας πως οι όροι της 

διακήρυξης είναι φωτογραφικοί και θεωρεί ότι ο τρόπος κοστολόγησης της υπηρεσίας 
είναι αυθαίρετος. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 176/2022 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:35 π.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 23-6-2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μιχαήλ Σαμλίδης, Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης 
Χατζόγλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής (Αναπλ. μέλος). 

 

 
 
 

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

 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 
-Μέλη Επιτροπών Τακτικά & Αναπληρωματικά. 

 
 

ΑΔΑ: ΩΧ41ΩΡΠ-Β10
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