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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
16.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ   
ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  «  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ   
ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 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 
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διαγωνισμού για 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 εισηγούμενος το 160  θέμα της ημερήσιας διάταξης, για τη λήψη 
απόφασης  σύμφωνα με τον όρο 5.2 της Διακήρυξης  για την ανάθεση του έργου 
«Εργασίες Αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας», 
ύστερα από τον διενεργηθέντα έλεγχο του φυσικού αρχείου των δικαιολογητικών 
της  ένωσης  εταιρειών  «ΑΠ.ΑΝ.Α   Α.Ε  –  ΦΥΣΙΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε.-  AMAJ Α.Ε  – 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Προσφορών (ΕΔΔ&ΑΠ),   έθεσε  υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

(α) την υπ’ αριθ. πρωτ. 15555/5.6.2015 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας με 
την  επωνυμία  «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  ΚΑΙΡΙΔΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.»,  η 
οποία ασκήθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.3886/2010 ενώπιον του 
Δήμου Έδεσσας,

(β)  το  αριθ.  πρωτ.  16259/12-6-2015   έγγραφο  της  αρμόδιας  Επιτροπής 
Διενέργειας  Διαγωνισμού  και  Αξιολόγησης  προσφορών  για  το  έργο   «Εργασίες 
Αποκομιδής  απορριμμάτων  και  οδοκαθαρισμού  του  Δήμου  Έδεσσας»  που 
ορίστηκε με την αριθ.  34/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου 
Έδεσσας,  με  το  οποίο  γνωμοδοτεί  επί  των  υποβληθέντων  δικαιολογητικών  της 
ένωσης  εταιρειών  «ΑΠ.ΑΝ.Α   Α.Ε  –  ΦΥΣΙΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε.-  AMAJ Α.Ε  – 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ», το οποίο έγγραφο έχει ως εξής: 

   «Στην Έδεσσα  στο Δημοτικό Κατάστημα , σήμερα  12-6-2015 ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 12.00 πμ., η επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών  
για την υπηρεσία  «Εργασίες Αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού του  
Δήμου Έδεσσας» που ορίστηκε με την αριθ. 34/2015 απόφαση Οικονομικής  
Επιτροπής  του Δήμου Έδεσσας και αποτελούμενη από τους:

1. Σάββας Νεσλεχανίδης ως  Πρόεδρος, τακτικός υπάλληλος Δήμου Έδεσσας

2. Σωκράτης Σούγγαρης ως μέλος, τακτικός υπάλληλος Δήμου Έδεσσας

3. Θωμάς Κίτκας ως μέλος, τακτικός υπάλληλος Δήμου Έδεσσας

     Συνήλθε σε συνεδρίαση σε συνέχεια της ηλεκτρονικής αποσφράγισης που έγινε  
στις 11-6-2015 ώρα 14:30 του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» για να 
εξετάσει, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού εάν τα  
δικαιολογητικά κατακύρωσης της   εταιρείας «ΑΠ.ΑΝ.Α  Α.Ε – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-  
AMAJ Α.Ε - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» προσκομίσθηκαν έγκαιρα  καθώς και την  
πληρότητα αυτών.
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    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής έκανε  
την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου η επιτροπή να προχωρήσει στον έλεγχο των  
δικαιολογητικών.

    Στην συνέχεια η επιτροπή μετά τον έλεγχό των δικαιολογητικών κατακύρωσης  
διαπίστωσε ότι  προσκομίσθηκαν έγκαιρα  και πληρούν  τις απαιτήσεις της  
διακήρυξης του διαγωνισμού.

Συνοψίζοντας, με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού :

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

    Ότι  για την ένωση εταιρειών «ΑΠ.ΑΝ.Α  Α.Ε – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- AMAJ Α.Ε -  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» μετά και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης τα  
οποία και προσκομίσθηκαν έγκαιρα  δεν συντρέχει  κάποιο κώλυμα για την ανάθεση  
εκτέλεσης της ανωτέρω  υπηρεσίας  «Εργασίες Αποκομιδής απορριμμάτων και  
οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας» .  

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

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το αριθ. πρωτ. 10515/22-4-
2015  πρακτικό για την ανάδειξη αναδόχου,  τις με αριθ. πρωτ. 12178/8-5-2015 
και 16259/12-6-2015 γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, και 
την υπ’ αριθ. πρωτ. 15555/5.6.2015 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», καθώς και 
τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
       Α. Απορρίπτει την υπ’ αριθ. πρωτ. 15555/5.6.2015 προδικαστική προσφυγή 
της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», η οποία ασκήθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του 
ν.3886/2010 ενώπιον του Δήμου Έδεσσας, για τους εξής λόγους:

1) Οι υπεύθυνες δηλώσεις 12.1,12.2,12.3,13.β2,13β3 φέρουν ψηφιακή υπογραφή 
όπως έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και όπως έχουν κατεβεί ως 
pdf αρχεία στον υπολογιστή της υπηρεσίας. Η επιτροπή κρίνει ότι θα πρέπει να 
γίνουν αποδεκτές οι ψηφιακές υπογραφές, με δεδομένο ότι η εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ εφαρμόζεται για πρώτη φορά.   

2) Σχετικά με τις  υπεύθυνες δηλώσεις  σύμφωνα με τα άρθρο 13  και 21 της 
διακήρυξης εφ όσον  φέρουν ψηφιακή υπογραφή  κρίνονται αποδεκτές.

3) Στην υπεύθυνη Δήλωση 13β3 αναφέρονται ρητώς ένα προς ένα και τα 4 
δικαιολογητικά που απαιτούνται (άδεια κυκλοφορίας, κτέο,  τέλη κυκλοφορίας και 
ασφάλεια)

4) Στην υπεύθυνη δήλωση 13β2 της εταιρείας AMAJ συμπεριλαμβάνεται ρητή 
δέσμευση για την διάθεση εφεδρικού εξοπλισμού.

5) Η παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν.3863 δεν απαιτεί συγκεκριμένο τύπο υπεύθυνης 
Δήλωσης. Στο φάκελο δικαιολογητικών  υπάρχουν υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες 
αναφέρονται τα στοιχεία που απαιτεί ο Ν.3863 για τους εργαζόμενους στον 
Οδοκαθαρισμό δηλαδή και επόπτης εργασίας και τετραγωνικά ανά εργαζόμενο. 
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Επίσης μας έχει κατατεθεί όπως απαιτείται από το νόμο και η συλλογική σύμβαση 
εργασίας.  

6) Το άρθρο 19 δεν απαιτεί για την  πιστοποίηση της τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας πίνακες προσωπικού, διπλώματα και άδειες χειριστών.

7) Αναφορά περί διάθεσης του βοηθητικού εξοπλισμού γίνεται στην μεθοδολογία 
του έργου.

8) Δεν αναφέρεται πουθενά στην Διακήρυξη ότι απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός 
εφεδρικών οχημάτων.

9) Οι υποβληθείσες βεβαιώσεις χωρητικότητας και αντιρρυπαντικής κατηγορίας 
δεν είναι επικυρωμένες γιατί είναι πρωτότυπες.

10) Το τιμολόγιο αγοράς κάδων  δεν είναι επικυρωμένο γιατί είναι πρωτότυπο.

11) Η διακήρυξη δεν προβλέπει πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου στην 
περίπτωση μίσθωσης του σαρώθρου. 

     Επιπλέον το γεγονός ότι και λοιποί  ισχυρισμοί της εταιρείας των παρ. ΙΙΙ (2) & 
(3) δεν ευσταθούν, αφού:

- Ο ισχυρισμός περί ελλιπούς αιτιολόγησης της προσβαλλόμενης απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής δεν  ευσταθεί,  δεδομένου ότι  η προσβαλλόμενη πράξη, 
ενσωματώνοντας στο σώμα της το πλήρες κείμενο του Πρακτικού της ΕΔΔ&ΑΠ, 
αιτιολογεί πλήρως τους λόγους αποκλεισμού της εταιρείας, καθίσταται σαφής ο 
λόγος  αποκλεισμού  της  και  δεν  καταλείπεται  καμία  αμφιβολία  ως  προς  τους 
λόγους  απόρριψης  της  προσφεύγουσας  και  ως  προς  το  περιεχόμενο  της 
προσβαλλόμενης απόφασης. Συνεπώς δεν υπήρξε έλλειμμα στην αιτιολόγηση που 
να δημιουργεί αμφιβολίες επί των λόγων στους οποίους βασίστηκε και εκδόθηκε η 
προσβαλλόμενη.

- Ως προς το λόγο της προδικαστικής προσφυγής που αφορά στο παράνομο του 
όρου  4.2  της  Διακήρυξης,  αυτός  είναι  καθόλα  αβάσιμος,  αντιφατικός  και 
προβάλλεται  αλυσιτελώς  αφού αφενός  η προσφεύγουσα δεν  έχει  προσβάλλει  το 
συγκεκριμένο όρο εντός της αποκλειστικής προθεσμίας άσκησης προσφυγής κατά 
των  όρων  της  Διακήρυξης  και  σε  κάθε  περίπτωση  με  τη  συμμετοχή  της  στον 
Διαγωνισμό τεκμαίρεται  ότι  τον  έχει  αποδεχθεί.  Αφετέρου  η ίδια  προσφεύγουσα 
εταιρεία, αν και προσβάλει ως παράνομο το όρο της Διακήρυξης που προβλέπει την 
καταβολή του παραβόλου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύμφωνα με το 
π.δ.  118/2007,  η  ίδια  ασκεί  ένσταση  βάσει  των  διατάξεων  του  
συγκεκριμένου  δ/τος  που  ισχυρίζεται  ότι  δεν  εφαρμόζεται,  αποδεχόμενη 
δηλαδή τον συγκεκριμένο όρο της Διακήρυξης.  Και αυτό γιατί  την υποβολή της 
ανωτέρω  ένστασης  δεν  ακολούθησε  η  άσκηση  αίτησης  ασφαλιστικών  μέτρων 
ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, όπως επιβάλουν οι διατάξεις του ν.3886/10, 
έτσι  ώστε  να  λάβει  τη  μορφή  –  ανεξαρτήτως  ονομασίας  –  της  προδικαστικής 
προσφυγής.  
       Σε  κάθε  περίπτωση η προθεσμία  για  την απάντηση του Δήμου επί  της 
προδικαστικής  προσφυγής  έχει  παρέλθει  (20/6/2015),  οπότε  τεκμαίρεται  η 
απόρριψη αυτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.3886/2010.  
       Β.  Εγκρίνει το αριθ. 16259/12-6-2015 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών της 
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων 
και  οδοκαθαρισμού  του  Δήμου  Έδεσσας»  προϋπολογισμού  δύο  εκατομμυρίων 
εξακοσίων  εφτά  χιλιάδων  ευρώ  (2.607.000,00€)  πλέον  Φ.Π.Α,  και  ανακηρύσσει 
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,ανάδοχο του έργου την εταιρεία  «ΑΠ.ΑΝ.Α  Α.Ε – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- AMAJ 
Α.Ε - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ»,  με ΑΦΜ -997800284- και έδρα την οδό Πλαστήρα 8, 
Βούλα Αττικής,  με έκπτωση δύο τοις εκατό (2%) πάνω στις τιμές του τιμολογίου της 
αριθ.  57/2014  μελέτης  του  έργου  της  Δ/νσης  Πρασίνου,  Περιβάλλοντος  και 
Καθαριότητας του Δήμου.
         Η  σύμβαση  θα  γίνει  μετά  την  ολοκλήρωση  των  διαδικασιών  ελέγχου 
νομιμότητας του Διαγωνισμού και εκδίκασης των ενδίκων μέσων, που έχουν ασκηθεί 
και  εκκρεμούν  ενώπιον  των  αρμοδίων  Δικαστικών  Αρχών,  όπως  από  το  νόμο 
προβλέπεται.
        Το μέλος κι Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Αντ. Ρυσάφης ψηφίζει 
παρών κατά την ψηφοφορία για την λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα.
        Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 10:45 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 131/2015
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 Τ.Υ. & Π. κ Σάββα Νεσλεχανίδη (για κοινοποίηση της παρούσας στην 
προσφεύγουσα εταιρεία).
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
Προιστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Π κ. Γκουγιάννο Ηλία
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