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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 118/2022
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΈΔΕΣΣΑΣ».
Σήμερα Τρίτη 26 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε στο Δημοτικό
Κατάστημα δια ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις
εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης,
σε εφαρμογή της με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου
Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 5.268/21-4-2022(ορθή επανάληψη) του Προέδρου της, που
είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) 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 συμμετείχαν τα έξι (6) από τα (7)
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 1.Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος.
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
2.Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. μέλος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος,
3.Ευάγγελος Θωμάς-Τακτ. Μέλος.
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ.
Μέλος,
5. Κων/νος Λαμπρόπουλος (Αναπλ. Μέλος),
6. Ιωάννης Τσεπκεντζής (Αναπλ. Μέλος).
Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη Αναστασία Ιατρίδου, Ιωάννης Μουράτογλου
και Μιχάλης Σαμλίδης συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση ενώ τα
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αναπληρωματικά μέλη Ιωάννης Τσεπκεντζής και Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος με τη
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.
Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε δια ζώσης και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι άρχισαν να συζητούν τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 4.851/12-4-2022 εισήγηση
της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου η οποία ανέφερε
τα εξής:
Σχετ.:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει
2. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Την παρ. 1 του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 (Α΄ 138) , όπως αντικαταστάθηκε από
την παρ. 1 του άρθρου 117 του Ν. 4674/2020 και έχει ως εξής:
«1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και
ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για
την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων
και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών
κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι
σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση
της οικονομικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων
υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται».
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση καθημερινά για την αποκομιδή των
σύμμεικτων απορριμμάτων (πράσινος κάδος) χρησιμοποιούνται τέσσερα (4) οχήματα σε
πέντε (5) δρομολόγια και συλλέγονται περίπου τριάντα (30) τόνοι αποβλήτων οι οποίοι
οδηγούνται προς ταφή στον ΧΥΤΑ Έδεσσας. Η υπηρεσία έχει ανατεθεί σε ιδιώτη από το
2019 και θα εκτελείται μέχρι τον Ιανουάριο του 2023.
Το τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου δεν είναι δυνατόν να αναλάβει
την εκτέλεση της χωριστής συλλογής των σύμμεικτων απορριμμάτων (πράσινος κάδος) ,
βιοαποβλήτων (καφέ κάδος) σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4819/2021 και του
οδοκαθαρισμού διότι δεν έχει ούτε τα απαιτούμενα οχήματα , ούτε και το απαραίτητο
εργατικό προσωπικό. Τα υφιστάμενα οχήματα (2) στον αριθμό απορριμματοφόρα
χρησιμοποιούνται για την ανακύκλωση και το υφιστάμενο προσωπικό καθαριότητας (12)
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στον αριθμό, με την περισυλλογή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών , των
προϊόντων κλαδεμάτων, των ογκωδών αντικειμένων αλλά και των υλικών εκσκαφών και
κατεδαφίσεων του Δήμου Έδεσσας.
Εκ των ανωτέρω συμπεραίνεται ότι εξακολουθεί και σε μεγαλύτερο βαθμό πλέον λόγω
της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων, να υφίσταται η ανάγκη ανάθεσης της
αποκομιδής των απορριμμάτων και του οδοκαθαρισμού σε ιδιώτη με την διαδικασία του
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων και με τίτλο: «Εργασίες αποκομιδής
στερεών αστικών απορριμμάτων, βιοαποβλήτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας»
Η διάρκεια της νέας σύμβασης θα ορίζεται για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36)
μηνών, με δικαίωμα επέκτασης της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες κατόπιν
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Το κόστος της νέας σύμβασης ανέρχεται σε 3.096.000,00€ πλέον του αναλογούντα
Φ.Π.Α (24% -743.040,00€) για χρονικό διάστημα (3) ετών και 4.128.000,00€ πλέον του
αναλογούντα Φ.Π.Α (24% - 990.720,00€ ) για χρονικό διάστημα (4) ετών στην
περίπτωση που ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης του Δήμου και παραταθεί η σύμβαση
για ένα επιπλέον έτος.
Οι εργασίες αυτές θα χρηματοδοτηθούν από ίδιους πόρους του Δήμου σε βάρος του
προϋπολογισμού των ετών 2023 – 2024 – 2025 – 2026 - 2027 και θα καλυφθούν από
ανταποδοτικά τέλη.
Σκοπός της εργασίας-παροχής της υπηρεσίας θα είναι η κάλυψη των βασικών
αναγκών α) της αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων και βιοαποβλήτων στην πόλη
της Έδεσσας , στις Δημοτικές Ενότητες Έδεσσας και Βεγορίτιδας καθώς και η πλύση των
κάδων και β) του οδοκαθαρισμού με χειρωνακτικά και μηχανικά μέσα τόσο στην πόλη
της Έδεσσας, όσο και στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου.
Η υφιστάμενη μέχρι σήμερα εμπειρία έδειξε ότι ο σχεδιασμός των δρομολογίων σε
συνδυασμό με τον αριθμό των απορριμματοφόρων οχημάτων λειτούργησε με απόλυτη
επιτυχία για τον πράσινο κάδο και ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει λόγος τροποποίησης
τους.
Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της σύμβασης υπάρξει σημαντική αυξητική
μεταβολή στις ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγει ο Δήμος και η
μεταβολή αυτή αντίστοιχα μειώσει τις ποσότητες των οικιακών αποβλήτων , σε βαθμό
που να υπάρχει δυνατότητα μείωσης δρομολογίων , τότε θα υπάρξει μία μελέτη
κοστολόγησης του έργου και αναπροσαρμογή ανάλογη του τιμήματος.
Θα διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός δέκα έξι (16) των οδοκαθαριστών για την παροχή
υπηρεσίας στον καθαρισμό των οδών, των κοινοχρήστων χώρων και των λαϊκών αγορών
του Δήμου Έδεσσας. Οι οδοκαθαριστές θα επικουρούνται από μηχανικό σάρωθρο το
οποίο θα χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό κεντρικών αρτηριών και μεγάλων
επιφανειών.
Για την υγιεινή των κάδων απορριμμάτων και την καταπολέμηση των οσμών θα
χρησιμοποιείται κατάλληλο πλυντήριο κάδων σε τακτική μηνιαία βάση.
Τέλος θα γίνει προμήθεια 500 νέων κάδων απορριμμάτων (πλαστικών και μεταλλικών
1.100λιτ.) για την αντικατάσταση σε βάθος τετραετίας
των παλαιών και
κατεστραμμένων κάδων σε ολόκληρο τον Δήμο.
Η Υπηρεσία θα περιλαμβάνει:
1. Αποκομιδή απορριμμάτων
1.1 Αποκομιδή στερεών οικιακών μη επικινδύνων αποβλήτων (πράσινος κάδος)
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1.2 Αποκομιδή βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων (καφέ κάδοι)
1.3 Πλύση κάδων απορριμμάτων
1.4 Κάδοι απορριμμάτων (100 μεταλλικοί και 400 πλαστικοί )
2. Καθαρισμό και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων
2.1 Καθαρισμό και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων χωρίς την χρήση
μηχανικών μέσων
2.2 Καθαρισμό και σάρωση οδών με τη χρήση μηχανικών μέσων
2.3 Καθαρισμό και σάρωση των οδών όπου λειτουργούν οι λαϊκές αγορές της Δ.Ε.
Έδεσσας και Βεγορίτιδας με τη χρήση μηχανικών μέσων και εργατών καθαριότητας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας
εισηγείται την διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω τω των ορίων
σύμφωνα με τον Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , για την ανάθεση της
παραπάνω Υπηρεσίας.
Στην συνέχεια δόθηκε ο λόγος στο μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννη
Τσεπκεντζή, ο οποίος θεώρησε ιδιαίτερα σοβαρό το θέμα της ανάθεσης της υπηρεσίας
καθαριότητας σε ιδιώτη και κατέθεσε στα μέλη προς ψηφοφορία πρόταση, λόγο της
εξαιρετικής σοβαρότητας του θέματος, για εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του
άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή να
παραπεμφθεί το εν λόγω θέμα προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Μουράτογλου, παίρνοντας στη
συνέχεια το λόγο, ενημέρωσε τα μέλη πως σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 117
του Ν. 4674/2020 έχει πλέον η Οικονομική Επιτροπή την αρμοδιότητα για τη λήψη
απόφασης για την ανάγκη σύναψης και ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με ιδιώτη για
την αποκομιδή των απορριμμάτων και του οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας με
την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων και πως η
απόφαση δεν θα πρέπει να παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά συμφώνησε
με την πρόταση του κ. Τσεπκεντζή μόνο ως προς το σκέλος της συζήτησης του
θέματος από το Δημοτικό Συμβούλιο, για την πολιτική τοποθέτηση των παρατάξεων
και πρότεινε στα μέλη να ψηφίσουν υπέρ της πρότασης για να συμπεριληφθεί στην
ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα της συζήτησης της ανάθεσης
σε ιδιώτη της υπηρεσίας αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων, βιοαποβλήτων
και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
να ψηφίσουν υπέρ της εισήγησης της υπηρεσίας και να εκφράσουν την άποψή τους
ψηφίζοντας υπέρ ή κατά των δύο προτάσεων που κατέθεσαν τα μέλη της ως ανωτέρω.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της
την εισήγηση του Προέδρου της, την αριθμ. πρωτ. 4.851/12-4-2022 εισήγηση της
Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου, τις προτάσεις των
μελών της που τέθηκαν για ψηφοφορία, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει καθώς και τις διατάξεις
του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 117 του Ν. 4674/2020 «Στρατηγική
αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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Α. Τη μη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και συνεπώς τη μη παραπομπή του θέματος στο
Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάγκη σύναψης και
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με ιδιώτη για την αποκομιδή των απορριμμάτων και
του οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας με την διαδικασία του Ηλεκτρονικού
Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων, με τίτλο: «Εργασίες αποκομιδής στερεών
αστικών απορριμμάτων, βιοαποβλήτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας».
Το μέλος Ιωάννης Τσεπκεντζής μειοψηφεί υποστηρίζοντας πως η υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου έχει απαξιωθεί εδώ και χρόνια, δεν έγινε καμία προσπάθεια
από πλευράς του Δήμου για ανανέωση του στόλου και την ανάλογη στελέχωση της
υπηρεσίας με προσωπικό. Επιπλέον επισήμανε και την έλλειψη σχετικής επίκαιρης
μελέτης για την ανάθεση της υπηρεσίας κάτι για το οποίο η υπηρεσία θα έπρεπε να
είχε φροντίσει να ολοκληρωθεί έγκαιρα και πριν την συζήτηση του θέματος.
Β. Να συμπεριληφθεί στα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού
Συμβουλίου το θέμα της συζήτησης της ανάθεσης σε ιδιώτη της υπηρεσίας
αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων, βιοαποβλήτων και οδοκαθαρισμού του
Δήμου Έδεσσας.
Το μέλος Ιωάννης Τσεπκεντζής μειοψηφεί υποστηρίζοντας την πρόταση του για
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και συνεπώς την παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό
Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.
Γ. Διαπιστώνει σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011, όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 117 του Ν. 4674/2020, την
αναγκαιότητα σύναψης και ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με ιδιώτη για την
αποκομιδή των απορριμμάτων και του οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας με την
διαδικασία του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων, με τίτλο:
«Εργασίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων, βιοαποβλήτων και
οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας.
Η διάρκεια της νέας σύμβασης θα ορίζεται για χρονικό διάστημα τριάντα έξι
(36) μηνών, με δικαίωμα προαίρεσης του Δήμου για δώδεκα (12) μήνες κατόπιν
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Το κόστος της νέας σύμβασης ανέρχεται σε 3.096.000,00€ πλέον του αναλογούντα
Φ.Π.Α (24% -743.040,00€) για χρονικό διάστημα (3) ετών και 4.128.000,00€ πλέον
του αναλογούντα Φ.Π.Α (24% - 990.720,00€ ) για χρονικό διάστημα (4) ετών στην
περίπτωση που ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης του Δήμου και παραταθεί η
σύμβαση για ένα επιπλέον έτος.
Οι εργασίες αυτές θα χρηματοδοτηθούν από ίδιους πόρους του Δήμου σε βάρος
του προϋπολογισμού των ετών 2023 – 2024 – 2025 – 2026 - 2027 και θα καλυφθούν
από ανταποδοτικά τέλη.
Σκοπός της εργασίας-παροχής της υπηρεσίας θα είναι η κάλυψη των βασικών
αναγκών α) της αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων και βιοαποβλήτων στην πόλη
της Έδεσσας , στις Δημοτικές Ενότητες Έδεσσας και Βεγορίτιδας καθώς και η πλύση
των κάδων και β) του οδοκαθαρισμού με χειρωνακτικά και μηχανικά μέσα τόσο στην
πόλη της Έδεσσας, όσο και στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου.
Η υφιστάμενη μέχρι σήμερα εμπειρία έδειξε ότι ο σχεδιασμός των δρομολογίων σε
συνδυασμό με τον αριθμό των απορριμματοφόρων οχημάτων λειτούργησε με απόλυτη
επιτυχία για τον πράσινο κάδο και ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει λόγος τροποποίησης
τους.
Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της σύμβασης υπάρξει σημαντική αυξητική
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μεταβολή στις ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγει ο Δήμος και η
μεταβολή αυτή αντίστοιχα μειώσει τις ποσότητες των οικιακών αποβλήτων , σε βαθμό
που να υπάρχει δυνατότητα μείωσης δρομολογίων , τότε θα υπάρξει μία μελέτη
κοστολόγησης του έργου και αναπροσαρμογή ανάλογη του τιμήματος.
Θα διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός δέκα έξι (16) των οδοκαθαριστών για την παροχή
υπηρεσίας στον καθαρισμό των οδών, των κοινοχρήστων χώρων και των λαϊκών
αγορών του Δήμου Έδεσσας. Οι οδοκαθαριστές θα επικουρούνται από μηχανικό
σάρωθρο το οποίο θα χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό κεντρικών αρτηριών και
μεγάλων επιφανειών.
Για την υγιεινή των κάδων απορριμμάτων και την καταπολέμηση των οσμών θα
χρησιμοποιείται κατάλληλο πλυντήριο κάδων σε τακτική μηνιαία βάση.
Τέλος θα γίνει προμήθεια 500 νέων κάδων απορριμμάτων (πλαστικών και
μεταλλικών 1.100λιτ.) για την αντικατάσταση σε βάθος τετραετίας των παλαιών και
κατεστραμμένων κάδων σε ολόκληρο τον Δήμο.
Η Υπηρεσία θα περιλαμβάνει:
1. Αποκομιδή απορριμμάτων
1.1 Αποκομιδή στερεών οικιακών μη επικινδύνων αποβλήτων (πράσινος κάδος)
1.2 Αποκομιδή βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων (καφέ κάδοι)
1.3 Πλύση κάδων απορριμμάτων
1.4 Κάδοι απορριμμάτων (100 μεταλλικοί και 400 πλαστικοί )
2. Καθαρισμό και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων
2.1 Καθαρισμό και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων χωρίς την χρήση
μηχανικών μέσων
2.2 Καθαρισμό και σάρωση οδών με τη χρήση μηχανικών μέσων
2.3 Καθαρισμό και σάρωση των οδών όπου λειτουργούν οι λαϊκές αγορές της Δ.Ε.
Έδεσσας και Βεγορίτιδας με τη χρήση μηχανικών μέσων και εργατών καθαριότητας.
Δ. Τη Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω τω των ορίων
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάθεση
της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων,
βιοαποβλήτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας», προϋπολογισμού
3.096.000,00€ πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α (24% -743.040,00€) για χρονικό
διάστημα (3) ετών και 4.128.000,00€ πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α (24% 990.720,00€ ) για χρονικό διάστημα (4) ετών στην περίπτωση που ασκηθεί το
δικαίωμα προαίρεσης του Δήμου και παραταθεί η σύμβαση για ένα επιπλέον έτος.
Ε. Το κόστος της νέας σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του
Δήμου σε βάρος του προϋπολογισμού του και θα καλυφθεί από ανταποδοτικά τέλη με
τη πρόβλεψη σχετικών πιστώσεων για τα τρία (3) συν (1) έτη στην περίπτωση που
ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης του Δήμου, από την ημερομηνία υπογραφής της
σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο.
Το μέλος Ιωάννης Τσεπκεντζής μειοψηφεί υποστηρίζοντας πως το θέμα της
αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης με ιδιώτη για την αποκομιδή των απορριμμάτων
και του οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας με την διαδικασία του Ηλεκτρονικού
Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων, με τίτλο: «Εργασίες αποκομιδής στερεών
αστικών απορριμμάτων, βιοαποβλήτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας, λόγω
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σοβαρότητας και όσων προανέφερε θα έπρεπε να παραπεμφθεί προς συζήτηση και
λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 118/2022
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
12:25 μ.μ.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Ιωάννης
Μουράτογλου,
Ιωάννης
Τσεπκεντζής
(Αναπλ. Μέλος), Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Ακριβές Απόσπασμα
(Αναπλ. Μέλος).
Έδεσσα 10-5-2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Αναπλ. Προϊστάμενο Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κ. Δ.
Ζήμνα
- Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπ/σμού, Λογιστηρίου, & Προμηθειών κα Μ.
Καλούση.
- Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κα Μαρία ΒλάχουΚατσάρα.
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Ι. Μουράτογλου
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