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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 24ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  349/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

28. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 

ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» 

 

 Σήμερα Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 

30.423/14.12.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η 

οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 

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

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 21 από  τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Πέτκος Χρήστος  

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 13 Ρυσάφης Αντώνιος 
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3 Γιώγας Δημήτριος  14 Σαμλίδης Μιχαήλ 

4 Δασκάλου Χρήστος  15 Σόντρας Ιωάννης  

5 Δημητριάδης Βασίλειος 16 Ταμβίσκου Ευτυχία  

6 Δίου Αναστάσιος 17 Ταπαζίδης Δημήτριος 

7 Ζδρου Αικατερίνη  18 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 19 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Κούκος Γεώργιος 21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Μουράτογλου Ιωάννης   

  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 5 Μάρκου Διονύσιος 

3 Βερικούκης Χρήστος 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζωγράφα Αρβανιτίδου – Ιωσηφίδου προσήλθε 

στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

O Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου εξήλθε της αίθουσας κατά 

τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και 

αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντώνιος Ρυσάφης αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 35ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός αν και προσκλήθηκε νόμιμα για τα θέματα που 

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και 

αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α.  Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης 

β. Ριζαρίου κ. Κων/νος Δημητριάδης 
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Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέματα. 

Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης,  προτάχθηκαν 

με την ακόλουθη σειρά τα  θέματα 7ο, 6ο, 5ο και 31ο  της ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το 

λόγο στην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας κ. Ιωάννη 

Χατζόγλου, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με 

αριθμ. πρωτ. 29.489/6.12.2017 εισήγηση της Περιβάλλοντος, Πρασίνου & 

Καθαριότητας, η οποία έχει ως εξής: 

«Σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση καθημερινά για την αποκομιδή 

των απορριμμάτων χρησιμοποιούνται τέσσερα (4) οχήματα σε πέντε (5) 

δρομολόγια και συλλέγονται περίπου τριάντα (30) τόνοι απορριμμάτων. Η 

υπηρεσία έχει ανατεθεί σε ιδιώτη από το 2015 και θα εκτελείται μέχρι τον Σεπτέμβριο 

του 2018.  

Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου δεν είναι δυνατόν να αναλάβει την 

εκτέλεση της αποκομιδής των σύμμικτων απορριμμάτων (πράσινος κάδος) και του 

οδοκαθαρισμού διότι δεν έχει τα απαραίτητα οχήματα και το ανάλογο προσωπικό. 

Τα υφιστάμενα οχήματα (απορριμματοφόρα) χρησιμοποιούνται για την 

ανακύκλωση και το υφιστάμενο προσωπικό καθαριότητας με την περισυλλογή και 

μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών , των προϊόντων κλαδεμάτων, των 

ογκωδών αντικειμένων αλλά και των υλικών εκσκαφών και κατεδαφίσεων. 

Εκ των ανωτέρω συμπεραίνεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη 

ανάθεσης της αποκομιδής των απορριμμάτων και του οδοκαθαρισμού σε ιδιώτη 

με την διαδικασία του Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο: 

«Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων 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 του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Οι εργασίες αυτές θα χρηματοδοτηθούν από ίδιους πόρους του Δήμου σε 

βάρος του προϋπολογισμού των ετών 2018 – 2019 – 2020 – 2021 - 2022 και θα 

καλυφθούν από ανταποδοτικά τέλη. 

Σκοπός της εργασίας-παροχής υπηρεσίας θα είναι η κάλυψη των βασικών 

αναγκών α) της αποκομιδής απορριμμάτων στις Δημοτικές Ενότητες Έδεσσας και 

Βεγορίτιδας καθώς και πλύσης 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 και ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει λόγος 

τροποποίησης τους. 

Με τη θέση σε εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης 

Απορριμμάτων) θα είναι αναγκαία η χωριστή αποκομιδή των οργανικών 

απορριμμάτων (καφέ κάδος). Ένα (1) εκ των τεσσάρων (4) πρωινών δρομολογίων 

θα μεταβληθεί σε ανάλογο δρομολόγιο αποκομιδής καφέ κάδου, με κατάλληλο 

όχημα, χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.  

Θα απαιτηθεί αύξηση τουλάχιστον τριών (3) οδοκαθαριστών για την 

αρτιότερη 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 όλων των 

παλαιών και κατεστραμμένων κάδων σε ολόκληρο τον Δήμο. 

Η Υπηρεσία θα περιλαμβάνει: 

1. Αποκομιδή απορριμμάτων 

1.1 Αποκομιδή στερεών οικιακών μη επικινδύνων αποβλήτων 

1.2 Πλύση κάδων απορριμμάτων 

1.3 Κάδοι απορριμμάτων (100 μεταλλικοί και 400 πλαστικοί ) 

2. Καθαρισμό και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων 

2.1 Καθαρισμό και σάρωση οδών με τη χρήση μηχανικών μέσων 
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2.2 Καθαρισμό και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων χωρίς την 

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 Υπηρεσία Περιβάλλοντος Πρασίνου και 

Καθαριότητας προτείνει την διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Μειοδοτικού 

Διαγωνισμού σύμφωνα με τον Ν. 4412/16 για την ανάθεση της παραπάνω 

Υπηρεσίας». 

Στη συνέχεια ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος απάντησε σε ερωτήματα των μελών 

του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Χρήστο 

Δασκάλου, Ιωάννη Σόντρα, Αντώνιο Ρυσάφη,  Βασίλειο Δημητριάδη, Μιχαήλ 

Φουνταλή, Ιωάννη Μουράτογλου και Ευτυχία Ταμβίσκου, καθώς και στον Πρόεδρο 

της Τ.Κ. Άγρα κ. Θεόφιλο Καραμπάση και στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Γιάννου, 

προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέμα, όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3979/2011, των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 

του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Εγκρίνει τη διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Μειοδοτικού Διαγωνισμού 

σύμφωνα με τον Ν. 4412/16 για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες 

αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας». 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Σόντρας, Χρήστος Δασκάλου, 

Ελισάβετ Φράγκου – Κυανίδου,  Γεώργιος Κούκος, Αντώνιος Ρυσάφης, Ζωγράφα 

Αρβανιτίδου – Ιωσηφίδου, Βασίλειος Δημητριάδης, Ευτυχία Ταμβίσκου και Μιχαήλ 

Φουνταλής μειοψηφούν με την παραπάνω απόφαση. 
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Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παρθενόπουλος δεν συμμετείχε στον 

καταρτισμό και τη λήψη της παραπάνω απόφασης (λευκή ψήφος).  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  349/2017 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  4.1.2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Γιώγας Δημήτριος,  

Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου 

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος,  

Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,   

 Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

Δημήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

 -  Αναπλ. Προϊστάμενο Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας 

κ. Δ.  Ζήμνα 

 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κ. Ι. Χατζόγλου 

- Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Ι. Μουράτογλου 

 


