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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 42/2015    

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.  ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ».

Σήμερα Τρίτη 3 Μαρτίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 5123/27-2-2015 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 πέντε (5) από 
τα εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος

Πρόεδρος
2. Αντώνιος Ρυσάφης      Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Χατζόγλου     Τακτικό μέλος 
4. Μιχάλης Σαμλίδης     Τακτικό μέλος 
5. Ιωάννης Μουράτογλου  Τακτικό μέλος

1. Αναστάσιος Δίου    Τακτικό μέλος
2. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος

Στη  συνεδρίαση παραβρέθηκε  και  η  Ευαγγελία  Δημητριάδου  τακτική 
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης και ο Πρόεδρος Δ.Σ. Φίλιππος Γκιούρος.
          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. Ανάθεση σε δικηγόρο για νομική υποστήριξη του Δήμου στη διαδικασία του 
διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες αποκομιδής 
απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας».

2. Ανάθεση σε δικηγόρο για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
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3.  Ανάθεση σε δικηγόρο για κατάθεση αίτησης ανάκλησης ασφαλιστικών 
μέτρων.

          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 1ο θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης δίνει το 
λόγο στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και δικηγόρο κ. Φίλιππο Γκιούρο, ο 
οποίος εκθέτει τα παρακάτω:

Με  την  αριθ  1/2015  απόφασή  της  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου 
κατάρτισε  τους όρους δημοπράτησης για την εκτέλεση της υπηρεσίας  «Εργασίες 
αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας», και με την 
αριθ.  34/2015  όμοιά  της  συγκρότησε  την  Τριμελή  Επιτροπή  Διενέργειας   του 
προαναφερόμενου Διαγωνισμού. 

Στις  18-2-2015  ο  Δήμος  Έδεσσας  προκήρυξε  ηλεκτρονική  ανοικτή 
διαδικασία επιλογής αναδόχου , με τις προϋποθέσεις της αριθ. πρωτ. 3465/11-2-
2015 διακήρυξης του Διαγωνισμού για την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας με 
καταληκτική  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  υποβολής των φακέλων συμμετοχής την 
30-3-2015.

Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 3465/11-2-2015 διακήρυξη του Διαγωνισμού: 
«Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με 
την  κείμενη  νομοθεσία  [άρθρο 15 του Π.Δ.  118/07,  Ν.  3886 (Φ.Ε.Κ.  173 /Α/30-10-10)  όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 Ν. 4055/12 (Α51), Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 
12  της  Υ.Α.  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες 
λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»], 
μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το 
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.»

Επειδή, η εξέταση των ενστάσεων-προσφυγών που θα προκύψουν κατά τα 
στάδια της διαδικασίας του Διαγωνισμού απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, 
θα  πρέπει  να  προσληφθεί  κατάλληλος  δικηγόρος,  τέτοια  δε  είναι  η  Δικηγόρος 
Αθήνας, Αλεξίου Θεοδώρα (Α.Μ.Δ.Σ.Α.:  13555), που έχει εμπειρία, καθόσον έχει 
χειριστεί παρόμοιες υποθέσεις.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδ ιε και παρ. 2 Ν. 3852/2010, η 
Οικονομική  Επιτροπή  είναι  αρμόδια  να  αποφασίσει  για  την  πρόσληψη 
πληρεξούσιου  δικηγόρου,  πρέπει  με  απόφασή  της  να  ορίσει  ως  πληρεξούσια 
δικηγόρο του Δήμου Έδεσσας, τη Δικηγόρο Αλεξίου Θεοδώρα (Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 13555) 
για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εξέταση των ενστάσεων – προσφυγών που 
θα προκύψουν  κατά τα στάδια  του Διαγωνισμού για  την  επιλογή  αναδόχου της 
εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού 
του  Δήμου  Έδεσσας»,  αλλά  και  προς  εκπροσώπηση  και  υποστήριξη  των 
συμφερόντων  του  Δήμου  Έδεσσας  και  να  προβεί  σε  οποιαδήποτε  άλλη  νόμιμη 
ενέργεια για την περαίωση της παραπάνω εντολής.

 Στην  Οικονομική  Επιτροπή  εναπόκειται  να  αποφασίσει  κατά  πόσο  τα 
συμφέροντα του Δήμου υπαγορεύουν την ανάθεση της νομικής εκπροσώπησης και 
τον ορισμό ως πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου Έδεσσας, τη Δικηγόρο Αλεξίου 
Θεοδώρα (Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 13555) για την εκπροσώπηση του Δήμου στην προκείμενη 
υπόθεση.
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Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  καλεί  την  Οικονομική  Επιτροπή  να 
αποφασίσει σχετικά.

Η  Οικονομική Επιτροπή  μετά  από διαλογική  συζήτηση και  αφού έλαβε 
υπόψη της τις διατάξεις παρ. 2 περ. στ και 3 του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006 
(Δ.Κ.Κ.) , του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Αναθέτει τη νομική υποστήριξη και προσλαμβάνει ως πληρεξούσια δικηγόρο 
του Δήμου Έδεσσας τη Δικηγόρο Αθηνών Αλεξίου Θεοδώρα (Α.Μ.Δ.Σ.Α.:  13555), 
της δίδει δε την εντολή και πληρεξουσιότητα να γνωμοδοτεί, συμβουλεύει ή και να 
παραστεί  εκ  μέρους  του  Δήμου  σε  οποιαδήποτε  ένσταση  ή  προσφυγή  που  θα 
προκύψει κατά τα στάδια του Διαγωνισμού της επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση 
της  υπηρεσίας  «Εργασίες  αποκομιδής  απορριμμάτων  και  οδοκαθαρισμού  του 
Δήμου Έδεσσας» και γενικότερα να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια 
για την περαίωση της παραπάνω εντολής.

Ο καθορισμός της αμοιβής της παραπάνω δικηγόρου θα γίνει  με νεώτερη 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και θα βαρύνει τον Κ.Α. με τίτλο Αμοιβές 
νομικών προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
         Το μέλος και Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Αντ. Ρυσάφης 
ψηφίζει παρών στην ψηφοφορία για τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

Εφόσον δεν υπήρξε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 10:15 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 42/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  6-3-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης Μουράτογλου,  Μιχαήλ Σαμλίδης,  Ιωάννης 
Χατζόγλου, Αντώνιος Ρυσάφης (Αντιπρόεδρος).

Αποδέκτες προς ενέργεια:
Δικηγόρο κα Θεοδώρα Γ. Αλεξίου
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8
Τ.Κ. 106 78 Αθήνα
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Λογιστήριο κα Μ. Καλούση
- Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο
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