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ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23ΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 185/2018   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΣΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΜΕ  ΤΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΤΗΣ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 32 ΤΟΥ Ν. 
4412/2016 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Σήμερα Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα  10:00  π.μ.  συνήλθε  σε  έκτακτη  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου 
Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμός 14647/16-8-2018 του Προέδρου 
της,  που είχε επιδοθεί  σ’  όλα τα μέλη αυτής τακτικά και  αναπληρωματικά,  όπως 
ορίζουν  οι  διατάξεις  του  άρθρου  75,  παρ.  6  του  Ν.3852/2010(ΦΕΚ  87Α΄)  «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας.

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

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου  Δήμαρχος- 

Πρόεδρος, 
2. Χρήστος Δασκάλου Αντιπρόεδρος,
3. Μιχαήλ Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
4. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος
5. Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

1. Χρήστος Βερικούκης Τακτ. μέλος, 
2.Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος.

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του 
Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

  Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να κριθεί το 
θέμα της ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, για λόγους δημοσίου συμφέροντος  σε 
συνδυασμό με τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία τον πολιτών – δημοτών του Δήμου 
μας από τη μη αποκομιδή των απορριμμάτων και μάλιστα σε περίοδο με αυξημένες 
θερμοκρασίες, καθώς 20.9.2018 λήγει η σύμβαση με τον ανάδοχο του διαγωνισμού 
με  τίτλο  «Εργασίες  αποκομιδής  απορριμμάτων  και  οδοκαθαρισμού  του  Δήμου 
Έδεσσας» και δε θα έχει ολοκληρωθεί η νέα διαγωνιστική διαδικασία, καθώς έχει 
ασκηθεί  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών 
Προσφυγών  από  έναν  οικονομικό  φορέα,  δικάσιμος  της  οποίας  έχει  ορισθεί  η 
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20η.09.2018, γεγονός που καθιστά υποχρεωτική την προσφυγή στην συγκεκριμένη 
διαδικασία (διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση). 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  για  το  λόγο  που  στην  εισήγησή  του  ο 
Πρόεδρος  εξέθεσε,  και  το  οποίο  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις του άρθρου 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
και να ληφθεί σχετική απόφαση.

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  μοναδικό  θέμα  έθεσε  υπόψη  των  μελών  της 
Οικονομικής Επιτροπής τη με αριθμ πρωτ. 14720/16.8.2018 εισήγηση της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας, η οποία έχει ως εξής:

«Αυτή την περίοδο βρίσκεται  σε εξέλιξη Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με  
τίτλο ¨Εργασίες  αποκομιδής απορριμμάτων  και  οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας¨  
προϋπολογισμού  καθαρής  αξίας  3.021.000+ΦΠΑ  (24%)  συνολικής  δαπάνης  
3.746.040€ με δικαίωμα προαίρεσης για ένα έτος και  τελικής δαπάνης 4.028.000€  
+ΦΠΑ (24%)  συνολικής  δαπάνης  4.994.720€.  Η  μελέτη  έχει  καθορίσει  το  χρονικό  
διάστημα των 3 ετών + τον χρόνο της προαίρεσης.
        Η δημοσίευση της διακήρυξης πραγματοποιήθηκε στις 17-5-2018, όμως λόγω  
καθυστερήσεων  στην  διαδικασία  του  διαγωνισμού,  προβλέπεται  ότι  δεν  θα  έχει  
ολοκληρωθεί η Διαγωνιστική διαδικασία και δεν θα έχει αναδειχθεί ανάδοχος μέχρι τις  
20/9/2018 ημερομηνία λήξης της τρέχουσας σύμβασης. 

Η Δ/νση Περιβάλλοντος  Πρασίνου  και  Καθαριότητας  δε  διαθέτει  επαρκή  και  
λειτουργικό  στόλο  απορριμματοφόρων  αλλά  και  το  ανάλογο  εργατοϋπαλληλικό  
προσωπικό  στην  διάθεση  της  να αντιμετωπίσει  τις  εργασίες  της  αποκομιδής  και  του  
οδοκαθαρισμού του Δήμου  μετά την ημερομηνία αυτή.  Για το λόγο αυτό  μοναδική  
επιλογή του Δήμου στην παρούσα φάση είναι  η επίκληση της διάταξης της παραγ.  2  
εδάφιο γ΄ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, δηλαδή με επίκληση του κατεπείγοντος  
και με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση.
         Η Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας τονίζει το κατεπείγον του  
θέματος  για  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος   σε  συνδυασμό  με  τον  κίνδυνο  για  τη  
δημόσια  υγεία  τον  πολιτών  –  δημοτών  του  Δήμου  μας  από  την  μη  αποκομιδή  των  
απορριμμάτων  και  μάλιστα  σε  περίοδο  με  αυξημένες  θερμοκρασίες  και  φυσικά  το  
γεγονός  πως  ο  διαγωνισμός  για την  μετέπειτα περίοδο  βρίσκεται  σε  εξέλιξη,  με  την  
άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών από  
έναν  οικονομικό  φορέα,  γεγονός  που  καθιστά  υποχρεωτική  την  προσφυγή  στην  
συγκεκριμένη διαδικασία (διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση).
        Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω  εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης από την  
Οικονομική  Επιτροπή  για  την  ανάθεση  εκτέλεσης  των  υπηρεσιών  αποκομιδής  και  
καθαριότητας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σύμφωνα με το  
αρ. 32 του Ν. 4412/16 και την έγκριση των όρων».

Κατόπιν,  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  να   υποβληθεί  πρόσκληση  για  την  ανάθεση 
εκτέλεσης  των  υπηρεσιών  αποκομιδής  απορριμμάτων και  καθαριότητας,  με  την 
παραπάνω διαδικασία,  για χρονικό διάστημα  εβδομήντα (70)  ημερών,  στην ένωση 
εταιριών «ΑΠ.ΑΝ.Α – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – ΑΜAJ ΑΕ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» και σε 
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περίπτωση άρνησης να αναζητηθούν άλλοι οικονομικοί φορείς που θα πληρούν τις 
προδιαγραφές και τους όρους της με  αριθ. πρωτ. 3465/11.2.2015 Διακήρυξης του 
διαγωνισμού με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού του 
Δήμου Έδεσσας», πλην την προμήθεια κάδων απορριμμάτων.
          Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά.
          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού είδε την  αριθ. 
πρωτ.  14720/16-8-2018  εισήγηση  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος,  Πρασίνου  και 
Καθαριότητας,  την  αριθ.  πρωτ.  3465/11.2.2015 Διακήρυξη  και  τις  διατάξεις  του 
άρθρου 72 περιπτ. ιδ της παρ. 1του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Διοίκησης και  Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»  όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄) «Ρυθμίσεις για 
την  Τοπική  Ανάπτυξη,  την  Αυτοδιοίκηση  και  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση 
Ενσωματωμένη Οδηγία»,

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει  την ανάθεση εκτέλεσης των υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων 

και  καθαριότητας  με  τη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  χωρίς  δημοσίευση 
σύμφωνα με το αρ. 32 του Ν. 4412/16 για χρονικό διάστημα εβδομήντα (70) ημερών 
και  καθορίζει  τους  όρους  αυτής  όπως  αναλύονται  στη  με  αριθμ.  πρωτ. 
3465/11.2.2015 (Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 7462) Διακήρυξη του διαγωνισμού με 
τίτλο «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας», 
πλην την προμήθεια κάδων απορριμμάτων.

Β. Να  υποβληθεί  πρόσκληση  για  την  ανάθεση  εκτέλεσης  των  υπηρεσιών 
αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας στην ένωση εταιριών «ΑΠ.ΑΝ.Α – ΦΥΣΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε  –  ΑΜAJ ΑΕ –  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ»  και  σε  περίπτωση  άρνησης  να 
αναζητηθούν άλλοι οικονομικοί φορείς που θα πληρούν τις προδιαγραφές και τους 
όρους της ανωτέρω διακήρυξης. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:30 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 185/2018.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 17-8-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχαήλ  Σαμλίδης,  Γεώργιος  Κούκος,  Χρήστος 
Δασκάλου, Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Αναπλ. Προϊστάμενο Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας  Δημήτριο 
Ζήμνα
Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
- Αντιδήμαρχο Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας Ιωάννη Χατζόγλου
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