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ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 223/2018   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.

Σήμερα Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 09:30 π. μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ.  πρωτ.  17957/11-10-2018 του Προέδρου της,  που είχε 
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, 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 ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από 
τα εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2.  Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ.  μέλος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης - Τακτικό μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου - Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος,
2. Χρήστος Βερικούκης - Τακτικό μέλος,
3. Χρήστος Πέτκος - Τακτικό μέλος,
4. Γεώργιος Κούκος - Τακτικό μέλος.

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου 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 συζητηθούν 
σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα: 

1. Λήψη απόφασης για ορισμό  ημερομηνίας Αποσφράγισης Οικονομικών 
Προσφορών διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης  για 
τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων από τον Νοέμβριο 
του 2018 έως και το 2020».

2. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της αριθ. 215/2018 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ¨.

1



3. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής προσωρινού 
αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου 
«Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης πρανών χειμάρρων Κερασιάς (Β' Φάση) και 
Καρυδιάς».

4. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης στο “Πασά Τσαίρ”.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για άσκηση προσφυγής του άρθρου 152 του 
Ν.3852/2010 κατά της με αριθμό  πρωτ. 16795/25-9-2018 απόφασης της ΑΔΜΘ.
          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε 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 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  αριθ.  πρωτ.  17932/10-10-2018  εισήγηση  της 
Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

Α) Σας  ενημερώνω  για  την  έκδοση  της  με  αριθμ.  473/2018  απόφασης  του  
Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας, με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή των Ευαγγελίας  
Λιάτσα και Όλγας Νάντση κατά του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αγίου Αθανασίου. 

 Β) Σας  ενημερώνω για την  έκδοση της  με  αριθμ.  472/2018 απόφασης  του  
Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας, με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή των Ευστρατίας  
Θωμόγλου και  Βαλεντίνης Κολιοπάνου κατά του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αγίου  
Άρνισσας. 

Γ) Σας ενημερώνω για την έκδοση της με αριθμ. 818/2018 απόφασης της Αρχής  
Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών  (Α.Ε.Π.Π.)  που  εκδόθηκε  έπειτα  από  την  
προδικαστική  προσφυγή  που  άσκησαν  οι  οικονομικού  φορείς  με  την  επωνυμία  
«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ  –  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  –  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ  ΠΗΓΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με  
την επωνυμία «ΑΠΑΝΑ Α.Ε. – AMAJ Α.Ε.» κατά της με αριθμ. 165/2018 απόφασης της  
Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  μας,  η  οποία  έγινε  δεκτή.  Με  την  εν  λόγω 
απόφαση  πέραν  της  αποδοχής  της  προδικαστικής  προσφυγής,  απορρίφθηκε  η  
παρέμβαση του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και  τον  διακριτικό  τίτλο  
«ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ»  και  διατάχθηκε  η  ακύρωση  της  προσβαλλόμενης  πράξης,  
δηλαδή της με αριθμ. 165/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας,  
κατά  το  κεφάλαιο  που  αφορά  στην  αποδοχή  της  προσφοράς  του  παρεμβαίνοντος  
οικονομικού φορέα. 

Με την παρούσα εισηγούμαι την ακύρωση της παραπάνω με αριθμ. 165/2018  
απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  και  τη  συμμόρφωση  με  όλα  όσα  
ορίζονται στο διατακτικό της απόφασης της ΑΕΠΠ, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 367  
του Ν.  4412/2016 «οι  αναθέτουσες  αρχές  υποχρεούνται  να συμμορφώνονται  με  τις  
αποφάσεις της ΑΕΠΠ» 

Η παρούσα επέχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα. 
         Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  άκουσε  τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 17932/10-10-2018 εισήγηση 
της  Νομικού  Συμβούλου του Δήμου ,  την αριθ.  818/2018 απόφασης  της  Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) καθώς και τις διατάξεις του 72 του 
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Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α'  87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και  Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
       Α. Να τεθούν στο αρχείο του Δήμου οι αριθ. 472 και 473/2018 αποφάσεις του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας.
       Β.  Την εν μέρει ακύρωση της αριθ. 165/2018 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής  σε  εφαρμογή  της  αριθ.  818/2018  απόφασης  της  Αρχής  Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), και ειδικότερα την εν μέρει έγκριση του αριθ. 
πρωτ.  12797/12-7-2018  Πρακτικού  1  «Αποσφράγιση  –  Αξιολόγηση 
Δικαιολογητικών/Τεχνικών  Προσφορών  του  Ανοικτού,  Διεθνή,  Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού με αριθ.  Συστήματος  58210 για  την Υπηρεσία  με Τίτλο:  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ», 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, με την αποδοχή μόνο της προσφοράς του Οικονομικού 
Φορέα «ΑΠΑΝΑ Α.Ε. – AMAJ A.E.» (αριθ. 98238) και την συνέχιση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας μόνο με τον προαναφερόμενο οικονομικό φορέα «ΑΠΑΝΑ Α.Ε. – AMAJ 
A.E.».
       Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 223/2018.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 24-10-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης Μουράτογλου,  Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης 
Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Μέλη Επιτροπών Τακτικά & Αναπληρωματικά( όπως ορίστηκαν με την αριθ. 
65/2018 απόφασή της).

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου
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