
      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 35ΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 279/2018   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ  ΑΝΑΘΕΣΗ    ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΚΑΙ   
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΤΩΝ  ΟΙΚΙΑΚΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΣΤΟ  ΧΥΤΑ 
ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (45) ΗΜΕΡΩΝ.

Σήμερα Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε  έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου 
Έδεσσας  ύστερα  από  έγγραφη  πρόσκληση  αριθμός  21976/3-12-2018  του 
Αντιπροέδρου  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 τέσσερα (4) από 
τα εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χρήστος Δασκάλου- Αντιπρόεδρος,
2. Μιχαήλ Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
3. Χρήστος Βερικούκης Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

1.Δημήτριος  Γιάννου  Δήμαρχος- 
Πρόεδρος,
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος
3. Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος
4.   Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος.

          Στη συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Ευαγγελία  Δημητριάδου,  τακτική 
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

   Ο  Αντιπρόεδρος  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 την μη αποκομιδή των απορριμμάτων..
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  για  το  λόγο  που  στην  εισήγησή  του  ο 
Αντιπρόεδρος 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 Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, 
έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ.  21970/3-12-
2018 εισήγηση της Αντιδημάρχου Καθημερινότητας και Διοικητικής Λειτουργίας του 
Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
     Σε εφαρμογή της 275/29-11-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα  

«  Λήψη απόφασης για την  απευθείας ανάθεση  εκτέλεσης των υπηρεσιών 
αποκομιδής  και  μεταφοράς  των  οικιακών  απορριμμάτων  του  Δήμου  στο  
ΧΥΤΑ Έδεσσας» για χρονικό  διάστημα σαράντα  πέντε  (45)  ημερών,  εστάλη  η  με  

αριθμ.  πρωτ.  21894/30-11.2018  πρόσκληση  υποβολής  προσφοράς  στην  Ένωση  

εταιρειών «ΑΠ.ΑΝ.Α – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – ΑΜAJ ΑΕ». Η ανωτέρω Ένωση εταιρειών  

υπέβαλε στις 3.12.2018 την προσφορά της, η οποία είναι 74.400,00€ με το Φ.Π.Α. για  

χρονικό διάστημα των σαράντα πέντε (45) ημερών.

     Σε συνέχεια των παραπάνω καλώ την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την  

απευθείας  ανάθεση  εκτέλεσης  των  υπηρεσιών  αποκομιδής  και  μεταφοράς  των  

οικιακών  απορριμμάτων  του  Δήμου  στον  ΧΥΤΑ  Έδεσσας  για  χρονικό  διάστημα  

σαράντα πέντε (45) ημερών, στην Ένωση εταιρειών «ΑΠ.ΑΝ.Α – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε –  

ΑΜAJ ΑΕ».

   Η  συνεδρίαση  κρίνεται  κατεπείγουσα  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.

       Ενόψει  των ανωτέρω ο Αντιπρόεδρος καλεί  την Οικονομική Επιτροπή να 
αποφασίσει σχετικά. 
        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Αντιπρόεδρό  της  και  αφού  έλαβε  υπόψη  την  αριθ.  πρωτ.  21970/3-12-2018 
εισήγηση  της  Αντιδημάρχου  Καθημερινότητας  και  Διοικητικής  Λειτουργίας,  την 
αριθ. 275/2018 απόφασή της, το με αριθμ. πρωτ. 21894/30-11.2018 πρόσκληση 
υποβολής προσφοράς  στην Ένωση εταιρειών «ΑΠ.ΑΝ.Α – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – 
ΑΜAJ ΑΕ»,  την  από  3-12-2018  οικονομική  προσφορά  της  Ένωσης  εταιρειών 
«ΑΠ.ΑΝ.Α – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – ΑΜAJ ΑΕ»,  τις διατάξεις  του άρθρου 72 Ν. 
3852/2010  (ΦΕΚ Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  καθώς τέλος  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 ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των υπηρεσιών  αποκομιδής και 

μεταφοράς των οικιακών απορριμμάτων του Δήμου στον ΧΥΤΑ Έδεσσας, για χρονικό 
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διάστημα σαράντα  πέντε  (45)  ημερών,  στην  Ένωση εταιρειών  «ΑΠ.ΑΝ.Α  –  ΦΥΣΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε  –  ΑΜAJ  ΑΕ»,  η  οποία  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  την  εταιρεία 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ., με ΑΦΜ 
-997800284-, και έδρα την οδό Πλαστήρα 8, Βούλα, Αττικής.

Εφόσον δεν  υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 13:45 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 279/2018.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

         ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ
Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 4-12-2018

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

         ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

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

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

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Διοικητικής Λειτουργίας και Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη , υπαίθριας διαφήμισης , υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών (Δ.Ε. 
Έδεσσας και Βεγορίτιδας)  κα Μαρία Βλάχου- Κατσάρα. 
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