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ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 37ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 289/2018   

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2. ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3  Ο   «ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ   
ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΙΕΘΝΗ,  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΜΕ  ΑΡΙΘΜΟ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  58210  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ» (ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8609/2018).

Σήμερα Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  23016/14-12-2018  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. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
2. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
3. Χρήστος Πέτκος Τακτ.  μέλος, 
4. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. 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. Συμπλήρωση της αριθ. 177/2018 απόφασης «Λήψη απόφασης για καταβολή ή 
μη αποζημίωσης από πτώση κλαδιού σε σταθμευμένο όχημα».

2. Έγκριση   Πρακτικού  3ο «Έλεγχος  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  για  την 
ανάδειξη του αναδόχου του Ανοικτού, Διεθνή, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό 
Συστήματος 58210 για την υπηρεσία με τίτλο  «Εργασίες Αποκομιδής Απορριμμάτων 
και Οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας» (Αριθ. Πρωτ. 8609/2018).

3. Έγκριση  Πρακτικού  Δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη 3ών ερευνητικών γεωτρήσεων στην Κερασιά». 
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4. Σύνταξη σχεδίου 12ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 
2018. 
         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 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης  εκθέτει στα 
μέλη της  Οικονομικής  Επιτροπής  το  αριθ.  πρωτ.  23243/18-12-2018 πρακτικό  του 
Ανοικτού, Διεθνή,  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό Συστήματος 58210 για την 
υπηρεσία  με  τίτλο  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ 
ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΕΔΕΣΣΑΣ»  (ΑΡΙΘ.  ΠΡΩΤ.  8609/2018)», της 
Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας και Αξιολόγησης των Προσφορών (Επιτροπή 
Διαγωνισμού (Ε.Δ.), όπως αυτή είχε συγκροτηθεί με την αριθ. 65/2018 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο

ΕΛΕΓΧΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΤΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ,  ΔΙΕΘΝΗ,  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΑΡΙΘ.  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  58210  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ» (ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8609/2018)

Στην Έδεσσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, ημέρα Δευτέρα 17-12-2018 και ώρα 
11.00 π.μ., συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας  
και Αξιολόγησης των Προσφορών (Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) της Υπηρεσίας με  
τίτλο «Εργασίες Αποκομιδής Απορριμμάτων και Οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας»,  
που συγκροτήθηκε με την αριθ. 65/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του  
Δήμου Έδεσσας και αποτελούμενη από τους:
1. Καντούτση Ιωάννη, Αρχιτέκτων Μηχανικό ΠΕ (Πρόεδρος),
2. Δανιηλίδη Θεόδωρο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ,
3. Τζιμπιλή Χρήστο, Διοικητικού ΠΕ

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης για  
την ανάδειξη αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της αριθ. 8609/07-05-2018 και  
αριθμό συστήματος 58210 Διακήρυξης, όπως περιγράφεται στο θέμα.

Κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής δεν  
παρευρέθηκε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Κατά την τήρηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, στο 2ο πρακτικό της (αριθ. πρωτ.  
21855/30-11-2018), η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφράγισε την οικονομική  
προσφορά του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα «ΑΠΑΝΑ Α.Ε. – AMAJ A.E.», και  
ελέγχθηκε η ορθότητά της και η συμμόρφωσή της με τα απαιτούμενα στη διακήρυξη  
(βλ. § 2.4.4 της διακήρυξης). 

Μετά τον λογιστικό έλεγχο, η επιτροπή διαγωνισμού εισηγήθηκε προς την Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΑΠΑΝΑ Α.Ε. –  
AMAJ A.E.», ως προσωρινού αναδόχου, της αριθ. πρωτ. 8609/07-05-2018 και με  
αριθμό συστήματος 58210 Διακήρυξης Δημάρχου, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με  
τίτλο «Εργασίες Αποκομιδής Απορριμμάτων και Οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας»,  
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  
προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής, δηλαδή με έκπτωση στο σύνολό της δώδεκα τοις  
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εκατό (12%), από τις τιμές του τιμολογίου της αριθ. 70/2017 μελέτης της Διεύθυνσης  
Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας.

Μετά την παραπάνω διαδικασία, η Οικονομική Επιτροπή, δυνάμει της αριθ.  
278/2018 απόφασής της, ενέκρινε το 2ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και  
όρισε τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. ως ημερομηνία και ώρα 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Με, το αριθ. πρωτ. 22271/05-12-2018, έγγραφό της, η αναθέτουσα αρχή ενημέρωσε  
τον «προσωρινό ανάδοχο» οικονομικό φορέα «ΑΠΑΝΑ Α.Ε. – AMAJ A.E.» για την αριθ.  
278/2018 απόφασής της Οικονομικής Επιτροπής και τον κάλεσε, σε προθεσμία δέκα  
(10) ημερών από τη λήψη του εγγράφου, να υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα  
δικαιολογητικά κατακύρωσης της διακήρυξη και του Ν. 4412/2016, με τον τρόπο  
που προβλέπεται στο άρθρο 3.2 της διακήρυξης (Πρόσκληση υποβολής  
δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης), προκειμένου να  
ελεγχθούν από το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.

Ακολούθως, η επιτροπή διαγωνισμού, στην προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα  
(17.12.2018 και ώρα 11.00 π.μ.) συνεδρίασε για να ανοίξει τα υποβληθέντα  
δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα «ΑΠΑΝΑ Α.Ε. – AMAJ A.E.», τα οποία  
υπέβαλε ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και έντυπα με την αριθ.  
23125/17.12.2018 αίτησή του, και ελέγχθηκε η ορθότητά τους και η συμμόρφωσή  
με τα απαιτούμενα στη διακήρυξη (βλ. § 2.2.9.1, 2.2.9.2 και 3.2 της διακήρυξης).

Με βάση τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν η Επιτροπή Διαγωνισμού δεν  
διαπίστωσε ελλείψεις και συνεπώς δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για το  
συμμετέχοντα οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Ε.Δ. σήμερα Τρίτη 18.12.2018 και ώρα  
08:00π.μ, ομόφωνα

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Προς την Οικονομική Επιτροπή:
Την κατακύρωση των δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα Ένωση εταιριών 
«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», και με την επωνυμία «ΑΠΑΝΑ Α.Ε. – AMAJ A.E.», με έδρα την 
οδό Πλαστήρα 8 στη Βούλα Αττικής, και την ανάδειξη του ως αναδόχου, της 
αριθ. πρωτ. 8609/07-05-2018 και με αριθμό συστήματος 58210 Διακήρυξης  
Δημάρχου, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Αποκομιδής  
Απορριμμάτων και Οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας».

Το παρόν Πρακτικό θα επικυρωθεί με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου  
(Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας), και θα αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα  
του ΕΣΗΔΗΣ.

Για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής,  
ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και προθεσμίες του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης του  
Διαγωνισμού.

       Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
εγκρίνει  το  ανωτέρω  πρακτικό  της  Επιτροπής  Διενέργειας  της  Δημοπρασίας  και 
Αξιολόγησης των Προσφορών (Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.)   και  να κατακυρώσει  το 
αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.
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           Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της, το αριθ. πρωτ. 23243/18-12-2018 πρακτικό -3 
της  Επιτροπής  Διενέργειας  της  Δημοπρασίας  και  Αξιολόγησης  των  Προσφορών 
(Επιτροπή  Διαγωνισμού  (Ε.Δ.),  τις  αριθ.  65/2018,  86/2018,  143/2018,  165/2018 
223/2018, 263/2018 και 278/2018 αποφάσεις της, την αριθ. πρωτ. 8609/7-5-2018 
Διακήρυξη  του  Δημάρχου  καθώς  και  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
Α.   Εγκρίνει  το  αριθ.  πρωτ.  23243/18-12-2018  πρακτικό  -3 της  Επιτροπής 

Διενέργειας της Δημοπρασίας και Αξιολόγησης των Προσφορών (Επιτροπή Διαγωνισμού 
(Ε.Δ.) του Ανοικτού, Διεθνή, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό Συστήματος 58210 
για  την  υπηρεσία  με  τίτλο  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ 
ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» (ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8609/2018)».
        Β.  Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του παραπάνω Ανοικτού, Διεθνή, Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού  με  αριθμό  Συστήματος  58210,  που  έγινε  μετά  τον  έλεγχο  των 
δικαιολογητικών  κατακύρωσης  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  Διενέργειας  της 
Δημοπρασίας  και  Αξιολόγησης  των  Προσφορών  (Επιτροπή  Διαγωνισμού  (Ε.Δ.)  του 
Δήμου, κατά  την  οποία  σύμφωνα με το  σχετικό  πρακτικό,  αναδεικνύεται  ανάδοχος 
(οριστικός) της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΕΔΕΣΣΑΣ»  (ΑΡΙΘ.  ΠΡΩΤ.  8609/2018)», ο 
οικονομικός  φορέας  Ένωση  εταιριών  «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ  –  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  – 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ  ΠΗΓΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και  «ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», και με την επωνυμία «ΑΠΑΝΑ 
Α.Ε. – AMAJ A.E.», με έδρα την οδό Πλαστήρα 8 στη Βούλα Αττικής.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:20 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 289/2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 19-12-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 
        Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας.
- Προϊστάμενο Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου &  Καθαριότητας του Δήμου.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Τμήμα Λογιστηρίου, Προϋπολογισμού και Προμηθειών.
- 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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