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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 115/2015    

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΈΔΕΣΣΑΣ».

Σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:30 συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από  έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 16758/18-6-2015 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 Μουράτογλου Τακτικό μέλος
5. Μιχάλης Σαμλίδης      Τακτικό μέλος
6. Χρήστος Πέτκος          Αναπλ. μέλος 

1.Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος
2. Ιωάννης Χατζόγλου 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. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή του τιμήματος της κάρτας 
των μόνιμων κατοίκων στην περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης της πόλης.
2. Τροποποίηση της αριθ. 42/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Ανάθεση 
σε δικηγόρο για νομική υποστήριξη του Δήμου στη διαδικασία του διαγωνισμού για 
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την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και 
οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας».
3. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής 
απορριμμάτων και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας».
         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 που εισηγείται το 3ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: α)την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 
καθώς και β) την εισήγηση του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης που έχουν 
ως εξής:

     Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας λαμβάνοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 158 του N. 3463/2006
β. Τα άρθρα 6, 7 και 8 του από 17.5.59 Β.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης και λογιστικού 
Ο.Τ.Α.».
γ. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2015

δ. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση διαφόρων λειτουργικών αναγκών του Δήμου για το 
τρέχον έτος, πρέπει να εγκριθεί η διάθεση πιστώσεων, οι οποίες θα καταβάλλονται τμηματικά.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Α. Την έγκριση και τη διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2015, ως 
ακολούθως :

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Ποσό Πίστωσης Ποσό Ψήφισης

20.6262.010

Εργασίες αποκομιδής 
απορριμμάτων και καθαρισμού 

κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής 
Ενότητας Έδεσσας

22.600,00 22.600,00

Β. Για κάθε δαπάνη θα τηρείται η νόμιμη διαδικασία και στα οικεία χρηματικά εντάλματα 
πληρωμής θα επισυνάπτονται όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
  Επίσης:
      Σύμφωνα με την  περίπτ. δ, της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο 
παρακολούθησης  και  ελέγχου  της  οικονομικής  λειτουργίας  του  δήμου  και  έχει  μεταξύ  άλλων  την  αρμοδιότητα  να 
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης να αποφασίζει αιτιολογημένα και 
για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων 
σε  εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.  Το  ίδιο  όργανο  (Οικονομική  Επιτροπή)  είναι,  καταρχήν,  αρμόδιο  για  την 
έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης. 
     Οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  συνάπτουν  συμβάσεις  εργασιών  προσφεύγοντας  στη  διαδικασία  των 
διαπραγματεύσεων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίο, 
όταν για κατεπείγοντες λόγους οφειλόμενους σε γεγονότα που δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν από τις αναθέτουσες 
αρχές, δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται στους ανοικτούς ή κλειστούς διαγωνισμούς. Οι 
περιστάσεις που δικαιολογούν το επείγον δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση, να οφείλονται στις αναθέτουσες αρχές.
        Ο Δήμος Έδεσσας με την υπ' αριθ. 1/2015/5.1.2015 της Οικονομικής Επιτροπής  αποφάσισε να καταρτίσει τους 
όρους , ώστε να διενεργήσει διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση εργασιών με τίτλο: «Εργασίες αποκομιδής 
απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας» προεκτιμώμενης αμοιβής 2.607.000€  πλέον ΦΠΑ για χρονικό 
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διάστημα τριών (3) ετών που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 134 
έως  και  138  του  Ν.4281/2014  (ΦΕΚ  Α΄  160),  όπως  ισχύουν  κατά  την  ημερομηνία  αποστολής  της  περιληπτικής 
Προκήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το Ν.3548/2007, και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων  της  Εφημερίδας  της  Κυβερνήσεως  αναλογικά  εφαρμοζομένου  του  ΠΔ 118/2007  και  τoυ  αριθ.  157  του 
Ν.4281/14  (Φ.Ε.Κ.  160  Α΄/8-8-14),  της  ΥΑ  Π1/2390/16-10-2013  (ΦΕΚ  2677/Β/21-10-2013)  και  με  τους  όρους  του 
παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ως άνω σύμβαση.
      Μέχρι όμως να προχωρήσει η διαδικασία του διαγωνισμού θα περάσει ένα διάστημα στο οποίο ο Δήμος πρέπει να  
αντιμετωπίσει την καθημερινή αποκομιδή των απορριμμάτων και την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων της πόλης. 
       Έτσι η  ανάγκη για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας  είναι εξαιρετικά επείγουσα, διότι δεν υπάρχει προσωπικό 
καθαριότητας  με  σύμβαση  ορισμένου  χρόνου  και  το  υφιστάμενο  μόνιμο  προσωπικό  της  Υπηρεσίας  λόγω  του 
περιορισμένου  αριθμού του  ,  αδυνατεί  να ανταπεξέλθει   έστω και  στοιχειωδώς στις  κατεπείγουσες,  επιτακτικές  και 
καθημερινές  ανάγκες  της (όπως  αποκομιδή  απορριμμάτων,  καθαρισμός  δημοσίων  χώρων,  αντιμετώπιση  εκτάκτων 
καταστάσεων  λόγω  έντονων  καιρικών  φαινόμενων  κ.λπ)  ,  με  αποτέλεσμα  τη  δημιουργία  άμεσου  κινδύνου  για  τη 
δημόσια υγεία και ασφάλεια των κατοίκων του Δήμου μας. Συνεπώς, η εκτέλεση της προμήθειας  κρίνεται άκρως 
επείγουσα.
        Για το εργασία αυτή υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας, για το έτος 2015,  πίστωση -22.600,00- € 
με κωδ. αριθ.  20/6262.010.  Η ανάθεση και εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας.

     Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 
σχετικά.

         Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την 
εισήγηση του Προέδρου της και τις εισηγήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας και του 
Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου, και έχοντας υπόψη :  
α. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 158 του N. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων».
β. Τα άρθρα 6, 7 και 8 του από 17.5/59 Β.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης και 
λογιστικού Ο.Τ.Α.».
γ. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2015.
δ. Την αριθ. 41/2015 τεχνική περιγραφή των εργασιών του Τμήματος Καθαριότητας 
& Ανακύκλωσης
ε. Την προσφορά της εταιρείας «ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε , με ΑΦΜ -800618176-, και 
έδρα την οδό Μπιζανίου 54Β της πόλης της Έδεσσας, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 
είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
στ. τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση της 
υπηρεσίας
στ. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
ζ. Την με α/α 447/22-6-2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης στο Μητρώο 
Δεσμεύσεων ,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Την έγκριση και τη διάθεση πίστωσης από τον προϋπολογισμό εξόδων έτους 
2015, ως ακολούθως:
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Κ.Α.Ε. Περιγραφή Ποσό Πίστωσης Ποσό Ψήφισης

20.6262.010

Εργασίες αποκομιδής 
απορριμμάτων και καθαρισμού 

κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής 
Ενότητας Έδεσσας

22.600,00 22.600,00

       Β. Για κάθε δαπάνη θα τηρείται η νόμιμη διαδικασία και στα οικεία χρηματικά 
εντάλματα πληρωμής θα επισυνάπτονται όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
        Γ. Αφού εγκρίνει για τους λόγους που εκτίθενται στο σκεπτικό της παρούσας 
την απευθείας  ανάθεση εκτέλεσης  των εργασιών με τίτλο  "Εργασίες αποκομιδής 
απορριμμάτων  και  καθαρισμού  κοινοχρήστων  χώρων  Δημοτικής  Ενότητας 
Έδεσσας», προϋπολογισμού  δαπάνης  είκοσι  δύο  χιλιάδων  εξακοσίων  ευρώ 
(22.600,00€)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  αναθέτει  απευθείας στην εταιρεία 
«ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με  ΑΦΜ -800618176-, και έδρα την οδό Μπιζανίου 54Β, 
Έδεσσα, την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, με οικονομική προσφορά το ποσό των 
είκοσι  χιλιάδων  ευρώ  (20.000,00€)  μη  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  για  το 
σύνολο των εργασιών που αναφέρονται στην αριθ. 41/2015  τεχνική περιγραφή των 
εργασιών.
     Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα αρχίσει από την υπογραφή αυτής και για το 
χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα.
    Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 
(5%) επί του ποσού πριν το Φ.Π.Α. , η οποία πρέπει να κατατεθεί με την υπογραφή 
της σύμβασης.  
    Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο στην υπογραφή τη σχετικής σύμβασης. 
      Το  μέλος  κι  Αντιπρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Αντώνιος  Ρυσάφης 
μειοψηφεί  με  την  αιτιολογία  ότι  δεν  αποδέχεται  τη  διαδικασία  της  ανάθεσης  της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας για ένα (1) μήνα.

   Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 10:45 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 115/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  25-6-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης  Μουράτογλου,  Αναστάσιος  Δίου,  Μιχαήλ 
Σαμλίδης,  Αντώνιος  Ρυσάφης,   Χρήστος  Πέτκος 
(Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 
         Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας
-Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κ. Ζήμνα Δημήτριο
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Λογιστήριο.
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