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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 50/2015    

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.    ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΕΠΙ  ΤΩΝ  ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  ΠΟΥ   
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ    «  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ   
ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ  ».  

Σήμερα Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
12:00 συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από  έγγραφη 
πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 7404/19-3-2015 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 έξι (6) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος

Πρόεδρος
2. Αντώνιος Ρυσάφης       Αντιπρόεδρος
3. Αναστάσιος Δίου        Τακτικό μέλος
4. Ιωάννης Χατζόγλου     Τακτικό μέλος 
5. Μιχάλης Σαμλίδης     Τακτικό μέλος 
6. Χρήστος Πέτκος          Αναπλ. μέλος

1. Χρήστος. Πισλίνας Τακτικό μέλος
2. Ιωάννης Μουράτογλου 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 .
          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.  Έγκριση πρακτικού (πρόχειρου διαγωνισμού) για την επιλογή αναδόχου του 
έργου «Αποκατάσταση βατότητας λόγω καιρικών συνθηκών του ορεινού δικτύου 
του Δήμου Έδεσσας».
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2. Ψήφιση πιστώσεων της 9ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου.

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

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποίο 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 που εισηγείται το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι στην συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος 
παραβρίσκεται  και  η  κα  Θεοδώρα  Αλεξίου,  δικηγόρος,  στην  οποία  με  την  αριθ. 
42/2015  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  είχαμε  αναθέσει  την  νομική 
υποστήριξη του Δήμου κατά τα στάδια του Διαγωνισμού της επιλογής αναδόχου για 
την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  «Εργασίες  αποκομιδής  απορριμμάτων  και 
οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  την εισήγηση 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου που έχει ως εξής:

Θέμα: «  Γνωμοδότηση   ως προς  τις  υποβληθείσες  ενστάσεις  κατά  των όρων του  διεθνούς 
ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού  με τίτλο:  ‘’  Εργασίες αποκομιδής και  οδοκαθαρισμού του 
Δήμου Έδεσσας ’’ , προϋπολογισμού 2.607.000 € πλέον ΦΠΑ 13% »

Σχετ.: Οι ακόλουθες ενστάσεις των εταιριών.

1. Η από 2481/3-3-2015  (αριθμ.  πρωτ.  Δήμου  5711/5-3-2015)  ένσταση της  εταιρίας με  την 
επωνυμία ‘’ENACT A.E’’.

2. H με  (αριθ.  πρωτ.  Δήμου  6665/6-3-2015)  ένσταση  της  εταιρίας  ‘’  EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ’’  με  τον  διακριτικό τίτλο  ‘’ 
EDIL HELLAS S.A’’

3. H από  9-3-2015  (  αριθ.  πρωτ.  Δήμου  6664/11-3-2015)  ένσταση  της  εταιρίας  ‘’Δ. 
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ‘’ με διακριτικό τίτλο ‘’ ΤΕΧΝΙΚΗ DION E.E.’’

4. H με  (αριθ.  πρωτ.  Δήμου  6412/10-3-2015)  ένσταση  της  εταιρίας  ‘’  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ’’

5. H με (αριθ. πρωτ. Δήμου 5411/3-3-2015) ένσταση της εταιρίας’’ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ‘’

6. Η με (αριθ. πρωτ. Δήμου 4615/24-2-2015) ένσταση της εταιρίας’’ ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ‘’

7. Η με (αριθ. πρωτ. Δήμου 4674/24-2-2015) ένσταση της εταιρίας’’ ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ‘’

    Παρακαλούμε όπως συζητήσετε τις υποβληθείσες ενστάσεις κατά των όρων του διεθνούς 
ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού  με τίτλο:  ‘’  Εργασίες αποκομιδής και  οδοκαθαρισμού του 
Δήμου Έδεσσας ’’ , προϋπολογισμού 2.607.000 € πλέον ΦΠΑ 13% » , και γνωμοδοτήσετε επ’ 
αυτών.

       Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού δόθηκαν περεταίρω διευκρινήσεις από τη 
δικηγόρο σχετικά με τις ενστάσεις που κατέθεσαν οι προαναφερόμενες εταιρείες, σε 
ότι αφορά τους όρους της διακήρυξης, προέκυψε η ανάγκη να δοθούν διευκρινήσεις 
στο ηλεκτρονικό σύστημα που έχει κατατεθεί ο Διαγωνισμός, που σχετίζονται με τη 
διαφορά του ποσοστού του Φ.Π.Α. στις επιμέρους εργασίες της υπηρεσίας που θα 
ανατεθεί, επί του οποίου θα υπολογιστεί η έκπτωση των οικονομικών προσφορών.
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     Επίσης προέκυψε θέμα διευκρινήσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα  που σχετίζονται 
με την έκταση της περιοχής που αφορά το έργο και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που απαιτείται καθώς και το καθεστώς ιδιοκτησίας των 
απορριμματοφόρων.
      Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε κι εκπρόσωπος της εταιρείας ENACT που έχει 
καταθέσει προσφυγή να δώσει επεξηγήσεις στη σημεία της ένσταση που κατέθεσε η 
εταιρεία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού απάντησε στα ερωτήματα της 
εταιρείας που σχετίζονται με τους όρους της διακήρυξης κι αφού αποχώρησε από την 
συνεδρίαση η εταιρεία προτείνει, τη διακοπή της συνεδρίασης μέχρι να 
διευκρινιστούν από τη δικηγόρο τα σημεία για τα οποία θα πρέπει να δοθούν 
επεξηγήσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα του διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, από την υπηρεσία που έχει προκηρύξει το Διαγωνισμό.

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 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,   

Αποφασίζει ομόφωνα
 

        Τη διακοπή της συνεδρίασης διότι ήταν προχωρημένη η ώρα και η διερεύνηση 
των διευκρινήσεων που θα δοθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του Διαγωνισμού απαιτεί 
χρόνο και την συνέχισή της την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ.
       Η συνεδρίαση διεκόπη λόγω του προχωρημένου της ώρας  επειδή η συζήτηση 
του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης απαιτεί πολύ χρόνο,  για να συνεχιστεί την 
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 στις 11:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 50/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  26-3-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος  Δίου,  Μιχαήλ  Σαμλίδης, 
Ιωάννης  Χατζόγλου,  Χρήστος  Πισλίνας, 
Χρήστος Πέτκος (Αναπλ. μέλος).
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