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ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 158/2015    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
20.   ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΤΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ   «ΝΟΜΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΣΤΗ   
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
<ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΈΔΕΣΣΑΣ>».

Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:30 συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από  έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 18960/13-7-2015 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 τέσσερα (4) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος

Πρόεδρος
2. Αναστάσιος Δίου    Τακτικό μέλος
3. Ιωάννης Χατζόγλου Ιωάννης 
4. Μιχάλης Σαμλίδης      Τακτικό μέλος

1.Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό 
μέλος
3.Αντώνιος Ρυσάφης  Αντιπρόεδρος

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 συζητηθεί 
σήμερα  ως  κατεπείγον,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  75  του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:

1.  Επικύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού ακινήτου 
(παλαιό Λατομείο) της Τ. Κ. Μεσημερίου του Δήμου.

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

Αποφασίζει ομόφωνα

1



κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί 
σχετική απόφαση. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερησίας διάταξης εκθέτει τα 
παρακάτω:  

Η  προσληφθείσα  από  το  Δήμο  Έδεσσας,  με  τη  με  αριθμ.  42/2015  απόφαση  μας, 

Δικηγόρος  κα  Θεοδώρα  Αλεξίου  συνέταξε  όλα  τα  σχετικά  έγγραφα  του  παραπάνω 

διαγωνισμού, προκειμένου να υποβοηθήσει το έργο της διαδικασίας του διαγωνισμού και τα 

οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Συγκεκριμένα, συνέταξε όλα τα σχέδια 

απαντήσεων  επί  των  υποβληθεισών  ενστάσεων  ή  προσφυγών  που  αφορούσαν  τον 

παραπάνω διαγωνισμό και ακολούθως συνέταξε και  την έκθεση απόψεων του Δήμου μας, 

που απευθυνόταν στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητώ την έγκριση παραλαβής της εργασίας Νομική Υποστήριξη 

του  Δήμου  στη  διαδικασία  του  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  «Εργασίες 

Αποκομιδής Απορριμμάτων και Οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας», την οποία εκπόνησε η 

Δικηγόρος Θεοδώρα Αλεξίου.

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

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
της, την εισήγηση του Προέδρου 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 καθώς και την α/α 465 
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης του Μητρώου Δεσμεύσεων,

Αποφασίζει ομόφωνα

Παραλαμβάνει την εργασία με τίτλο «Νομική υποστήριξη του Δήμου στη 
διαδικασία του διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας <Εργασίες αποκομιδής 
απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας>».

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 158/2015
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  23-7-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης  Χατζόγλου,  Αναστάσιος  Δίου,  Μιχαήλ 
Σαμλίδης.

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
Οικονομική Υπηρεσία κα Καλούση Μελπομένη
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