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Ρεο απφ 26/02/2021 Ραθηηθήο Ππλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ
Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Οόδνπ
Αξηζ. Ξξαθηηθνχ: 8/26-02-2021

Αξηζ. Απφθαζεο: 33/2021

Πηε Οφδν ζήκεξα ηελ 26ε Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2021 εκέξα Ξαξαζθεπή θαη
ψξα 17.30 ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ζπλήιζε κε ηειεδηάζθεςε ζε Ραθηηθή
Ππλεδξίαζε ζηελ Αίζνπζα Ππλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ
Γεκαξρείνπ Οφδνπ, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ Δγθχθιην
163/33282/29.05.2020 ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηηο εθδνζείζεο
πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 12 ηεο Θνηλήο πνπξγηθήο
Απφθαζεο αξ.Γ1α/ΓΞ νηθ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) θαη ηελ παξ.3 ηνπ
άξζξνπ
14
ηεο
Θνηλήο
πνπξγηθήο
Απφθαζεο
νηθ.Γ1α/Γ.Ξ.
νηθ.32009/23.05.2020 (Β 1988),θαζψο θαη ηελ ΘΑ 429/12.3.2020 (ΦΔΘ 850 Β)
θαη ην άξζξν 1 απηήο πνπ νξίδεη φηη «Με ηελ ηειεδηάζθεςε δίλεηαη ε δπλαηόηεηα
ζε έλα ή πεξηζζόηεξα ή ζε όια ηα κέιε ελόο ζπιινγηθνύ νξγάλνπ, αιιά θαη ζε
πξόζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ή θαινύληαη από ζπιινγηθά όξγαλα, λα ιακβάλνπλ
κέξνο ζε κία δηάζθεςε ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε θπζηθή ηνπο παξνπζία ζην
ρώξν ζπλεδξίαζεο ησλ ππόινηπσλ κειώλ ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ» θαη ηελ
εγθχθιην 426/2020 κε αξ. πξση. 77233/13-11-2020 ηνπ ΞΔΠ, παξνπζία ηνπ
Γεκάξρνπ Οόδνπ θ. Αληώλε Β. Θακπνπξάθε.
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζπλεθιήζε κε ηελ αξ.πξση. 2/8788/22.02.2021
έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θ. Κηραήι Πνθνξέινπ, ε νπνία δεκνζηεχζεθε
θαη θνηλνπνηήζεθε λνκφηππα ζε φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α’ 87/2010), φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4555/19-7-2018 (ΦΔΘ Α΄133/2018)
θαη 95 ηνπ Λ.3463/2006.
ΞΑΟΝΛΡΔΠ
1. ΘΑΟΗΘΖΠ ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ Αληηδήκαξρνο
2.ΒΟΗΛΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠΑληηδήκαξρνο
3. ΓΟΑΘΝΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ Αληηδήκαξρνο
4. ΗΑΡΟΗΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
5. ΘΑΚΞΝΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ Αληηδήκαξρνο
6. ΘΑΚΞΝΟΖΠ ΡΖΙΔΚΑΣΝΠ Αληηδήκαξρνο
7.ΘΑΟΑΚΑΟΗΡΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Αληηδήκαξρνο
8. ΘΑΟΑΡΑΞΑΛΖΠ ΠΑΒΒΑΠ

29.ΣΑΡΕΖΓΗΑΘΝΠ ΦΥΡΗΝΠΔπηθεθαιήο παξάηαμεο «ΟΝΓΝΠ
ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΩΛ»
30.ΑΦΔΛΡΝΙΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
31.ΓΗΑΛΛΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
32.ΓΗΑΘΝΠΡΑΚΑΡΗΝ ΠΑΒΒΑΠΑληηπξόεδξνο Γ.Π.
33.ΕΑΛΔΡΡΝΙΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
34.ΘΑΕΝΙΙΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ
35.ΘΑΙΑΘΔΛΝΠ ΠΑΒΒΑΠ
36.ΘΑΟΑΡΕΗΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ
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9. ΘΑΟΗΘΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
10.ΘΗΑΣΑΓΗΑ-ΚΑΓΗΝΓΙΝ
ΡΠΑΚΞΗΘΑ -Αληηδήκαξρνο
11.ΘΝΙΗΑΓΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ Αληηδήκαξρνο

37.ΘΝΟΥΛΑΗΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

12.ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ ΑΘΖΛΝΓΥΟΝΠ-

39.ΞΑΙΙΑΠ ΑΓΑΞΖΡΝΠ

38.ΞΑΙΑΗΝΙΝΓΝ ΚΗΣΑΖΙ

Αληηδήκαξρνο
13.ΚΑΛΔΡΡΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

40.ΞΝΘΘΗΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

14.ΞΑΞΑΝΗΘΝΛΝΚΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
15.ΞΑΡΠΑΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ Αληηδήκαξρνο
16.ΞΑΡΡΑ-ΑΞΝΠΡΝΙΗΓΖ ΔΓΝΘΗΑ

41.ΠΡΑΟΖΠ ΚΗΣΑΖΙ

17.ΞΔΡΟΗΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

43. ΗΥΠΖΦ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ-Γξακκαηέαο
Γ.Π

18.ΠΔΦΡΖΠ ΚΗΣΑΖΙ

44.ΞΟΝΠΑΙΝΓΙΝ ΞΑΛΡΔΙΖΠΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
45. ΚΞΗΙΗΑ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ

19.ΠΝΘΝΟΔΙΝΠ ΚΗΣΑΖΙΞξόεδξνο Γ.Π.
20.ΠΞΑΛΝΠ– ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ
ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ Αληηδήκαξρνο

42.ΘΟΖΡΗΘΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠΔπηθεθαιήο παξάηαμεο «ΟΝΓΝΠ
ΑΜΗΩΛ»

46.ΞΝΡΠΝΠ ΘΑΙΔΡΝΠ-Δπηθεθαιήο
παξάηαμεο
«ΙΑΪΘΖ ΠΠΞΔΗΟΩΠΖ ΟΝΓΝ

21.ΠΞΟΝΞΝΙΝΠ ΠΞΟΗΓΥΛ

47.ΡΠΝΟΝΡΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

22.ΠΡΑΚΑΡΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ Αληηδήκαξρνο
23.ΠΡΑΚΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ Αληηδήκαξρνο
24.ΡΑΟΑΠΙΗΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Αληηδήκαξρνο
25.ΡΟΗΑΛΡΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ-ΔΘΚΗΝΠ
26.ΡΠΗΘΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
27.ΦΙΝΠΘΑΘΖΠ ΛΔΘΡΑΟΗΝΠ Αληηδήκαξρνο
28.ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΠΑΒΒΑΠ
ΑΞΝΛΡΔΠ
1. ΘΑΦΔΡΕΖΠ ΚΗΣΑΖΙ

2. ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΚΗΣΑΖΙ

Ξαξνχζα ζηε Ππλεδξίαζε είλαη ε Γεληθή Γξακκαηέαο Γήκνπ Οφδνπ θα Θπξηαθή
Ληθνιατδνπ, θαη νη Ξξφεδξνη ησλ Θνηλνηήησλ:


Ιίλδνπ θ.Ιάκπεο Σξπζνβαιάληεο
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Γελλαδίνπ θ.Αθθνχξεο Πηαχξνο
Βαηίνπ θ.Θαιαπνδάθεο Βαζίιεηνο

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, θαζφζνλ επί ζαξάληα ελλέα
(49) Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ παξίζηαληαη νη ζαξάληα επηά (47), ν Ξξφεδξνο ηνπ
Γ.Π. θ. Κηραήι Β. Πνθνξέινο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο.
Ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θ. Γεκήηξεο
ακέζσο.

Θαξαληδηάο πξνζήιζε

θαη απνρψξεζε

Θ Δ Κ Α 4ν: Έγθξηζε ηεο ππ’αξηζ.867/2020 Απόθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο πνπ αθνξά ζηελ «Αλάζεζε ζε εμεηδηθεπκέλν επί δηνηθεηηθώλ
ζπκβάζεσλ Γηθεγνξηθό Γξαθείν ηνπ όινπ εμώδηθνπ θαη δηθαζηηθνύ
ρεηξηζκνύ θαη ηεο ελ γέλεη λνκηθήο ππνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ επί θάζε
λνκηθνύ δεηήκαηνο ηεο
δηνηθεηηθήο ζύκβαζεο αξ. πξση. Γ.Ο.
/43008/07.06.2017 κε ηίηιν: «Απνθνκηδή-Κεηαθνξάο θαη Γηαρείξηζεο
ΑΠΑ, ζάξσζε (κεραληθή θαη ρεηξσλαθηηθή) ρνξηνθνπηηθή - θιαδνθνπή
(κεραληθή θαη ρεηξσλαθηηθή) θαζώο θαη απνθνκηδή θαη δηαρείξηζε
δεκνηηθώλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο ηνπ Γήκνπ Οόδνπ».
Ν
Αληηδήκαξρνο
Νηθνλνκηθψλ,
Ξξνζφδσλ θαη Δλεξγεηαθψλ Δπελδχζεσλ
θ. Ρειέκαρνο Θακπνχξεο εηζεγνχκελνο ην ζέκα ζέηεη ππφςε ηνπ Πψκαηνο ηελ
ππ’αξηζ. 867/27-11-2020 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην ζέκα, ε
νπνία έρεη σο εμήο:
Αθνχ ελεκεξψζεθαλ ηα κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ειεθηξνληθά - κε
email, γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, επί ζπλφινπ έμη (6) θαζώο θαη
ηελ απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο έθηαθηεο δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο,
δεηήζεθε λα ππνβάινπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην παξαθάησ ζέκα, ζχκθσλα κε
ηελ εηζήγεζε ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο Γήκνπ Οφδνπ θαη ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ
θνπ Θεφδσξνπ Ξαπαγεσξγίνπ κε αξηζκφ θαηαρψξεζεο 349/27-11-2020 ζηελ
εθαξκνγή εηζεγήζεσλ Γήκνπ Οφδνπ, ε νπνία έρεη σο εμήο:
ΘΔΚΑ:
Αλάζεζε ζε εμεηδηθεπκέλν επί δηνηθεηηθψλ ζπκβάζεσλ Γηθεγνξηθφ
Γξαθείν ηνπ φινπ εμψδηθνπ θαη δηθαζηηθνχ ρεηξηζκνχ θαη ηεο ελ γέλεη λνκηθήο
ππνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ επί θάζε λνκηθνχ δεηήκαηνο ηεο δηνηθεηηθήο ζχκβαζεο
αξ. πξση. Γ.Ο. /43008/07.06.2017
κε ηίηιν: «Απνθνκηδή-Μεηαθνξάο θαη
Δηαρείξηζεο ΑΑ, ζάξσζε (κεραληθή θαη ρεηξσλαθηηθή) ρνξηνθνπηηθή-θιαδνθνπή
(κεραληθή θαη ρεηξσλαθηηθή) θαζώο θαη απνθνκηδή θαη δηαρείξηζε δεκνηηθώλ
απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο ηνπ Δήκνπ Ρόδνπ».
Α) Όπσο είλαη γλσζηφ κε ηελ αξ. πξση. Γ.Ο. 50321/05-10-2020
εθθξεκή δηνηθεηηθή πξνζθπγή ησλ α) Θ/Μ ΔΛΑCT A.E. – ΠΡΖΟΗΜΗΠ ΡΔΣΛΗΘΖ
Α.Δ., β) ENACT A.E γ) ΠΡΖΟΗΜΗΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ. δεηείηαη λα αλαθιεζνχλ θαη
αθπξσζνχλ ε ππ’αξ. 617/2020 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ην αξ.
πξση. 02/43424/02-09-2020 Ξξαθηηθφ ηεο ΔΞΞΔ θαη ην αξ. πξση. 02/44364/809-2020 έγγξαθν Γήκνπ Οφδνπ επηζηξνθήο παξαζηαηηθψλ ινγαξηαζκψλ.
Β) Κε ην αξ. πξση. Γ.Ο. 02/56200/05-10-2020 Ξξαθηηθφ ε αξκφδηα
ΔΞΞΔ ηεο αλαθεξφκελεο ζην ζέκα Πχκβαζεο,
ππέβαιε
αλαιπηηθή
Γλσκνδφηεζε πνπ αλαθέξεηαη φρη κφλν επί ηεο σο άλσ αξ. πξση. 50321/05-102020 εθθξεκνχο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο αιιά θαη ζε άιια θξίζηκα δεηήκαηα ηεο
Πχκβαζεο, φπσο θαηά θεθάιαην θαη θαηά ηε γλψκε καο απφιπηα ζαθή, εηδηθή
θαη επαξθή αηηηνινγία πεξηγξάθνληαη ζην παξαπάλσ Ξξαθηηθφ , θαηαιήγνληαο
ζηηο εμήο πξνηάζεηο:
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01)Λα απνξξηθζεί ε
απφ 05-102020 αξ. πξση. Γήκνπ Οφδνπ
02/50321/09-10-2020, Ξξνζθπγή α)ηεο
Θνηλνπξαμίαο
«EN.ACT. A.E. –
ΠΡΖΟΗΜΗΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ.», β)ηεο εηαηξείαο «EN.ACT. A.E. θαη γ) ηεο εηαηξείαο
ΠΡΖΟΗΜΗΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ ,θαηά ηεο ππ’αξ. 617/2020 απφθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, ηνπ αξ. πξση. 02/43424/2020 Ξξαθηηθνχ ηεο ΔΞΞΔ θαη ηνπ αξ.
πξση. 02/44364/2020 εγγξάθνπ ηνπ Γήκνπ Οφδνπ, ζχκθσλα κε φζα θαηά
αληίθξνπζε πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην ΣΣVΗ ηεο αηηηνινγίαο ηνπ πνξίζκαηνο.
02) Λα απνξξηθζνχλ επίζεο σο απαξάδεθηεο θαη αβάζηκεο ε αξ. πξση.
02/45949/15-09-2020 Δμψδηθε Γήισζε-Ξξφζθιεζε θαη
ην αξ. πξση.
02/47944/25-09-2020 έγγξαθν-θιήζε εηαηξείαο ENACT Α.Δ., ζχκθσλα κε φζα
θαηά αληίθξνπζε πεξηγξάθνληαη ζηα θεθάιαηα ΗΗ θαη ΣΣVΗ ηεο αηηηνινγίαο ηνπ
πνξίζκαηνο.
03) Λα θιεζεί γηα ηειεπηαία θνξά ε εηαηξεία ΔΛΑCT A.E. κε θνηλνπνίεζε
θαη ζηελ εηαηξεία ΠΡΖΟΗΜΗΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ. θαη ζηελ Θ/Μ ΔΛΑCT A.E. – ΠΡΖΟΗΜΗΠ
ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ. θαη ζηελ Θ/Μ ΔΛΑCT A.E. – ΠΡΖΟΗΜΗΠ – ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ.», φπσο
κέρξη 30-11-2020 ππνγξάςεη Ρξνπνπνηεηηθή Πχκβαζε κε ηνπο φξνπο : -Απφ
12-06-2020 πνπ ηεο θνηλνπνηήζεθε ε ππ’αξ. 330/05-06-2020 απφθαζε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ θαη ζχκθσλα κε φζα ε απφθαζε απηή
νξίδεη, πεξηθνπεί ην αληηθείκελν ηεο ππ’αξ. 02/43008/07-06-2017 Πχκβαζεο
θαηά 50%,
κε ηελ δηαπηζησηηθή δηεπθξίληζε φηη ην ίδην δελ ηζρχεη επί ηεο ππ’αξ. πξση.
02/41645/05-07-2018 Ππκπιεξσκαηηθήο Πχκβαζεο, επ’ απηήο ηξνπνπνηεζείζαο
ηεο ππ’αξ. 330/2020 απφθαζεο κε ην θεθάιαην Α ηνπ δηαηαθηηθνχ ηεο ππ’αξ.
617/2020 απφθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ ηελ αθχξσζε σο
παξάλνκε, εθιεηπφκελνπ άιισζηε θαη επί ηεο νπζίαο πιήξσο νχησο ή άιισο θαη παξάλνκε λα κελ ήηαλ ε Π.Π.-, ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ
επί ηνπ νπνίνπ (
απμεκέλνπ απξφβιεπηνπ
φγθνπ απνξξηκκάησλ, ιφγσ
απμεκέλνπ απξφβιεπηνπ φγθνπ ηνπξηζκνχ), λα δηθαηνινγείηαη ε πιεξσκή
νπνηνπδήπνηε πνζνχ, ρσξίο ηέηνηεο νπνηεζδήπνηε πιεξσκέο λα κελ είλαη
απαξάδεθηεο θαη λα ζπγθξνηνχλ ηε δηάπξαμε ησλ εγθιεκάησλ ηεο απάηεο,
ηεο απηζηίαο θαη ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο, φπσο θαη θαηά ηα δηδάγκαηα αθφκε
ηεο θνηλήο πείξαο ν θαζέλαο γλσξίδεη .
04) Πε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ παξαπάλσ Θιήζε:
α) Λα αλαθιεζεί ε ππ’αξ. 330/2020 απφθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Οφδνπ, (άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξναίξεζεο, θαη κείσζε
αληηθεηκέλνπ) δειαδή λα ζεσξεζεί ε Πχκβαζε ιήμαζα θαηά ηε ζπκβαηηθή
δηάξθεηα ηεο ζηηο 07-06-2020, θαζψο:
-πάξρεη άξλεζε απνδνρήο νπζηψδνπο φξνπ απηήο πεξηθνπήο ηνπ
αληηθεηκέλνπ
ζπλαξηψκελνπ απφιπηα κε ην δηθαίσκα ηεο πξναίξεζεο –
παξάηαζεο ηεο Πχκβαζεο.
-Κε επζχλε – άξλεζε ηεο πιεπξάο ηνπ Αλαδφρνπ δελ ππάξρεη
o
απαξαίηεηνο πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, φπσο ζα
έπξεπε θαηά λφκν θαη σο νπζηψδεο φξνο επί ηεο δηαδηθαζίαο, σο νξίδεηαη ζην
θεθάιαην Δ ηεο ππ’αξ. 232/14-04-2020 απφθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
πεξί ηεο ππνθαηάζηαζεο ηεο Θ/Μ ΔΛΑCT A.E. - ΠΡΖΟΗΜΗΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ. απφ
ηελ ΔΛΑCΡ Α.Δ., ζπλεπψο θαη θάζε ζπκβαζηνπνίεζε ηεο ππ’αξ.330/2020
απφθαζεο κε ηελ εηαηξεία ENACT A.E. είλαη άθπξε.
β) Άιισο λα θαηαγγειζεί ε ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
133 παξ. 1 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ζπλαθψλ δηαηάμεσλ,
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επεηδή ε Πχκβαζε κε ηελ απεπζείαο ζχλαςε ηεο ππ’αξ. πξση. 02/41645/0507-2018 Ππκπιεξσκαηηθήο Πχκβαζεο, έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε πνπ
ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ.
4412/2016 ζχκθσλα κε φζα πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην XXVα ηεο αηηηνινγίαο
ηνπ Ξξαθηηθνχ.
γ) Άιισο, πην επηθνπξηθά, εθφζνλ ήζειε θξηζεί φηη ε σο άλσ αλάθιεζε
ιήμε ηεο ζχκβαζεο ζηηο 07-06-2020 δελ ηζρχεη θαη φηη ηζρχεη ην δηθαίσκα
πξναίξεζεο, θαηά ηξνπνπνίεζε ηεο
ππ’αξ. 330/2020 απφθαζεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ, πεξηνξηζκφο ηνπ θεθαιαίνπ
απφθαζεο επί ρξφλνπ ηεο πξναίξεζεο-παξάηαζεο κέρξη 30-11-2020.

θαη
ηεο
ηεο
ηεο

δ) Άιισο, επηθνπξηθφηεξα, εθφζνλ ήζειε θξηζεί φηη δελ ηζρχνπλ νη σο
αλσηέξσ θαηά ζεηξά ιφγνη, ηφηε λα εθδνζεί
δηαηαγή νξηζηηθήο δηαθνπήο
εξγαζηψλ πξνο δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 191 παξ. 1 Λ. 4412/2016) θαη
εηδηθφηεξα:
-Λα δηαιπζεί ε Πχκβαζε σο νηθνλνκηθά πξνδήισο αζχκθνξε θαη ιφγσ ηνπ
δεκνζηνλνκηθνχ/Γεκνζίνπ Ππκθέξνληνο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ, σο θνξέα Λ.Ξ.Γ.Γ,
γηα ηνπο ιφγνπο Αλσηέξαο Βίαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Σξήκαηνο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ’αξ. 330/2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
θαη’ εθαξκνγή θαη ησλ φξσλ ηεο δηάιπζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν
11.2.1 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Δ’ – Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ, ηεο ππ’αξ. 5530/2016
αξ. πξση. 02 /99330/23-11-2016 Γηαθήξπμεο, κε ηηο πξνβιεπφκελεο γηα ηελ
πεξίπησζε απηή θαηαβνιή απνδεκίσζεο γηα ηηο παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο κέρξη
ηφηε (30-10(11)-2020) θαη κε ηηο αλάινγεο πάλησο θαη εμ απηήο πεξηθνπέο,
πιεκκεινχο εθηειέζεσο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ (άξζξν 6.2.ΗΗ).
05)Αλαθνξηθά κε ηνπο κε εγθεθξηκέλνπο θαη κε παξαιεθζέληεο ινγαξηαζκνχο
αξ. πξση. 37030/04-08-2020, 37032/04-08-2020 θαη 37033/04-08-2020,
ιφγσ έιιεηςεο δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε
(άξζξν 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Ξαξ. Δ’ Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ ππ’αξ.
5530/2016 αξ. πξση. 08/99330 Γηαθήξπμεο) θαη πιεκκεινχο εθηέιεζεο,
ζχκθσλα θαη κε ην κε ηζρχ Ξξσηφθνιινπ Ξξνζσξηλήο Ξαξαιαβήο, πνπ
επεξεάδεη ηε θαηαιιειφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, ηεο παξ. 03 θαη 04,
εδ. Β, ηνπ άξζξνπ 219 ηνπ Λ. 4412/2016, ηνπ παξφληνο Ξξαθηηθνχ, σο θαη ηνπ
Ξξαθηηθνχ
02/43424/02-09-2020 ηεο Δ.Ξ.Ξ.Δ. κε
θαηφπηλ ειέγρνπ
ηεθκεξίσζε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ ,
πνπ πεξηειήθζε ζην θεθάιαην Γ ηνπ δηαηαθηηθνχ ηεο ππ’αξ. 617/2020
απφθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε, φηη
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε επζχλε θαη ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, δελ έρνπλ
αθφκε ππνβιεζεί, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηα παξαδνηέα, γηα
λα εθδνζεί ην πξνβιεπφκελν πξσηφθνιιν παξαιαβήο, ηεο παξ. 02, ηνπ άξζξνπ
219, Λ. 4412/2106
θαη ζπλεπψο δελ άξρηζε αθφκε λα θπιά ν ρξφλνο, ησλ ηξηάληα εκεξψλ(30)
εκεξψλ, ηεο παξ. 05, ηνπ άξζξνπ 219, Λ. 4412/2016:
-Λα θιεζεί θαη πάιη σο ν Αλάδνρνο γηα ηειεπηαία θνξά λα πξνζθνκίζεη κέρξη
30-10-2020 ηνπο επί ηεο Θχξηαο Πχκβαζεο σο ινγαξηαζκνχο, κε απαξαηηήησο
πιεξνχκελα θαηά 100% φια (αδηαίξεηα θαη ηα ζαξάληα (42)δχν)
δηθαηνινγεηηθά, θαηά ηα έγγξαθν 02/22251/17-01-2020, ηνπ Γήκνπ Οφδνπ θαη
λα έρεη απνθαηαζηήζεη ηελ απαξάδεθηε θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άλσ
Ξξαθηηθφ
(…. Με ηνπο θάδνπο, ηνλ ρώξν πεξί απηώλ θαη ηνλ απαξάδεθην
όγθν ζθνππηδηώλ ζηα πεδνδξόκηα θαη ζηνπο δξόκνπο (νδνθαζαξηζκόο) πνπ
ζπλζέηνπλ κε αζπγρώξεηε εηθόλα ηνπ λεζηνύ, επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ).
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06) Αλαθνξηθά κε ην επίζεο εμαηξεηηθά ζνβαξή θαη κε ζεξαπεπζείζα κέρξη
ζήκεξα πιεκκέιεηα, ζηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, ζην κέξνο ηνπ Θ.Γ.Α..,
ζχκθσλα κε ηελ ππ’αξ. 238 /13-08-2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
θαη ζχκθσλα κε φζα ζε απηήλ πεξηγξάθνληαη, θαη αηηηνινγνχληαη (θεθ. ΗΣ
αηηηνινγίαο πνξίζκαηνο), λα ηαρζεί επίζεο πξνζεζκία κέρξη 30-11-20 θαηαβνιήο
ησλ παξαλφκσο εηζπξαρζέλησλ θαη νθεηινκέλσλ (θεθάιαην Γ θαη Γ ηεο ππ’αξ.
238/13-08-2020 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ Οφδνπ).
07) Πε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζηηο δχν (2) σο άλσ
Θιήζεηο θαη δελ ππάξμεη απφ ηελ Δ.Ξ.Ξ.Δ. λέν Ξξαθηηθφ απνθαηάζηαζεο, ηφηε
θαηά ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πιένλ έρεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζε εληνιή ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη σο Αλαζέηνπζα Αξρή (άξζξν 72 παξ. 01, εδ.(δ)
3852/2010 θαη άξζξν 5 παξ. 18 ηνπ Λ. 4621/2019), ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα
άξζξα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Δ – Δηδηθή Ππγγξαθή ηεο ππ’αξ. 5530/2016 αξ.
πξση. 02/99330/23-11-2016 Γηαθήξπμεο θαη χζηεξα απφ ηελ ηήξεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
191 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη φζεο άιιεο κε λεψηεξεο απνθάζεηο ηεο Νηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο:
α) (Άξζξα 11.1 θαη 4.1 ηειεπηαία παξάγξαθνο, 6 παξ. 1, 6.2.ΗΗΗ (Δηαθήξπμε
Παξάξηεκα Ε πγγξαθή Υπνρξεώζεσλ ):- Λα θεξπρζνχλ έθπησηεο ε Θ/Μ
ENACT A.E. – ΡΔΣΛΗΘΖ ΠΡΖΟΗΜΗΠ Α.Δ., ε εηαηξεία ΔΛΑCT. A.E. θαη ε εηαηξεία
ΡΔΣΛΗΘΖ ΠΡΖΟΗΜΗΠ Α.Δ. απφ ηελ ζε εθηέιεζε ηεο σο άλσ Γηαθήξπμεο αξ. πξση.
02/43008/07-06-2017 Πχκβαζε πεξεζίαο «Απνθνκηδή – κεηαθνξά θαη
δηαρείξηζε ΑΑ, ζάξσζε (κεραλή θαη ρεηξσλαθηηθή) ρνξηνθνπή – θιαδνθνπή
(κεραληθή θαη ρεηξσλαθηηθή) θαζώο θαη απνθνκηδή θαη δηαρείξηζε απνβιήηνπ
ζπζθεπαζίαο ηνπ Δήκνπ Ρόδνπ».
-Λα θαηαπέζεη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, κε επηθχιαμε ηεο πεξηθνπήο
ηηκήκαηνο, πνηληθήο ξήηξαο θαη ινηπψλ θπξψζεσλ θαη απνδεκηψζεσλ.
β) (Άξζξα 11.3.2, 11.3.5 (Δηαθήξπμε Παξάξηεκα Ε πγγξαθή Υπνρξεώζεσλ
):
-Άιισο, ζεσξνχκελεο ηεο θνηλνπνίεζεο ηνπ παξφληνο, σο γξαπηήο
εηδνπνίεζεο, λα θαηαγγειζεί ε σο άλσ Πχκβαζε αδεκίσο, κε επηθχιαμε
απνδεκίσζεο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ ιφγσ ππαίηηαο θαη απνδεδεηγκέλεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ πνπ ζπλδέεηαη αηηησδψο θαη κε δεκία θαη κε παξάβαζε φξσλ
ηεο ζχκβαζεο.
Ρέινο ην παξφλ Ξξαθηηθφ πξν ηεο εμέηαζεο ηνπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή
θαη ηελ ιήςε επ’ απηνχ απνθάζεσλ, λα θνηλνπνηεζεί ζε δηάζηεκα κεγαιχηεξν
ησλ πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζηελ
Θ/Μ ENACT A.E.- ΠΡΖΟΗΜΗΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ., ζηελ εηαηξεία ENACT. A.E. θαη ζηελ
εηαηξεία ΠΡΖΟΗΜΗΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ.»,
πξνθεηκέλνπ εληφο πξνζεζκίαο επηά (7) εκεξψλ,λα εθθέξνπλ εγγξάθσο ηηο
απφςεηο ηνπο, αληηξξήζεηο θ.ι.π. πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, Νηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Οφδνπ, σο ην αξκφδην θαη απνθαζηζηηθφ φξγαλν.
Γ) Ρν σο άλσ αξ. πξση. Γ.Ο. 02/56200/05-10-2020 Ξξαθηηθφ ηεο Δ.Ξ.Ξ.Δ.
δηαβηβάζζεθε ζηελ Θ/Μ ENACT A.E.- ΠΡΖΟΗΜΗΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ., ζηελ εηαηξεία
ENACT. A.E. θαη ζηελ εηαηξεία ΠΡΖΟΗΜΗΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ.» θαη ειεθηξνληθά ζηηο
05-11-2020 θαη εμσδίθσο κε δηθαζηηθνχο επηκειεηέο ζηηο 06-11-2020 ζηηο 1ε
θαη 3ε θαη 09-11-2020 ζηε 2ε.
Γ) Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Οφδνπ κε ηελ ππ. αξ. 840/06-11-2020
απφθαζε πνπ δηαβηβάζζεθε θαη ειεθηξνληθά ζηνπο σο άλσ κε ην αξ. πξση.Γ.Ο.
02/56564/06-11-2020 έγγξαθν, ιακβάλνληαο ππφςε α) φηη ην σο άλσ
Ξξαθηηθφ ηεο Δ.Ξ.Ξ.Δ. δηαβηβάζζεθε κε αξ. πξση. 02/56200/05-11-2020 πξνο
ηνπο σο άλσ θνξείο πνπ άζθεζαλ ηε δηνηθεηηθή πξνζθπγή, κε θιήζε ππνβνιήο
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ηπρφλ Απφςεσλ θαη Αληηξξήζεσλ ζε πξνζεζκία επηά (7) εκεξψλ πξνο ηελ
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, θαη β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 205 ηνπ Λ. 4412/2016 ,
απνθάζηζε:
- Ρελ αλαβνιή έθδνζεο νξηζηηθήο απφθαζεο επί ηεο σο άλσ αζθεζείζαο αξ.
πξση. 50321/05-10-2020 (δηνηθεηηθήο) πξνζθπγήο σο θαη γηα ηε ιήςε
απνθάζεσλ επί ησλ ινηπψλ δεηεκάησλ θαη θαηά ηα ππφινηπα θεθάιαηα γηα ηα
νπνία επίζεο ππνβιήζεθε ε αξ. πξση. Γ.Ο.02/56200/05-11-2020 Γλσκνδφηεζε
κε ην σο άλσ αξ. πξση. 02/56200/05-11-2020 Ξξαθηηθφ
ηεο ΔΞΞΔ,
πξνθεηκέλνπ αξρνκέλε ήδε λα νινθιεξσζεί ζην αθέξαην
ε θαηά λφκν
δηαδηθαζία πξνεγνχκελεο αθξφαζεο κε ηελ θιήζε ππνβνιήο Απφςεσλ –
Αληηξξήζεσλ επί ησλ γλσκνδνηήζεσλ ηεο ΔΞΞΔ ηφζν επί ηεο πξνζθπγήο φζν
θαη επί ησλ ινηπψλ θεθαιαίσλ, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα αθνινπζήζεη ε ιήςε
νξηζηηθψλ θαηά θεθάιαην απνθάζεσλ, φπσο δειαδή αθξηβψο πξνβιέπεηαη θαη
ζην ηέινο ηεο σο άλσ αξ. πξση. 02/56200/05-11-2020 ΓλσκνδφηεζεοΞξαθηηθνχ ηεο ΔΞΞΔ.
Δ) Πε αληαπφθξηζε ηεο σο άλσ θιήζεο ππνβνιήο Απφςεσλ – Αληηξξήζεσλ
επί ησλ γλσκνδνηήζεσλ ηεο ΔΞΞΔ ηφζν επί ηεο σο άλσ εθθξεκνχζαο δηνηθεηηθήο
πξνζθπγή,
φζν θαη επί ησλ ινηπψλ θεθαιαίσλ ηνπ σο άλσ αξ πξση.
Γ.Ο.02/56200/05-11-2020 Ξξαθηηθνχ ηεο ΔΞΞΔ:
Ζ Θ/Μ ENACT A.E.- ΠΡΖΟΗΜΗΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ., ε εηαηξεία ENACT. A.E. θαη ε
εηαηξεία ΠΡΖΟΗΜΗΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ. ππέβαιαλ απφ θνηλνχ ην απφ 19-11-2020 αξ.
πξση.Γ.Ο. 02/59358/20-11-2020 πφκλεκα, κε θνηλνπνίεζε ζηνλ Δηζαγγειέα
Ξξσηνδηθψλ Οφδνπ, ζηνλ Ππληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ, ζηε
Δζληθή Αξρή Γηαθάλεηαο θαη ζην Διεγθηηθφ Ππλέδξην,
κε ην νπνίν σο έρνπλ θάζε δηθαίσκα εθηίκεζεο ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ησλ
ππνζέζεσλ ηνπο θαη αλαιακβάλνληαο ηηο επζχλεο ησλ πξάμεσλ ηνπο, ζχκθσλα
κε ηα πξνβαιιφκελα επηρεηξήκαηα ηνπο αξλνχληαη σο παξάλνκε θαη λνκηθά
πιεκκειή ηελ πξνο απηνχο Θιήζε, αξλνχληαη ηα ζηνηρεία θαη ηα πνξίζκαηα ηνπ
σο άλσ Ξξαθηηθνχ ηεο ΔΞΞΔ, αξλνχληαη ηε παξνρή ζπλαίλεζεο πξνο ππνγξαθή
ηξνπνπνηεηηθήο ζχκβαζεο θαηά ηνπο πξνηαζέληεο φξνπο,
αξλνχληαη λα
απνδερζνχλ ζπκκφξθσζε επί ησλ αηηεζέλησλ θαη αξλνχληαη ηε βαζηκφηεηα
φισλ ησλ πξνηαζέλησλ, θχξησλ θαη επηθνπξηθψλ ελαληίνλ ηνπο κέηξσλ ζε
πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπο.
ΠΡ) Ραπηφρξνλα γλσξίδνληαο φηη εθθξεκεί ην ηειεπηαίν σο άλσ θξίζηκν
ζηάδην ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο,
ιήςεο ησλ ηειηθψλ
δηνηθεηηθψλ
απνθάζεσλ θαη δηνηθεηηθψλ κέηξσλ ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ Γλσκνδφηεζε ηεο
Δ.Ξ.Ξ.Δ., κε πεξαηηέξσ επί θάζε ηπρφλ δπζκελνχο εμέιημεο γηα απηνχο, θάζε
εθ κέξνπο ηνπο δηθαίσκα θαη επρέξεηα λα πξνζθχγνπλ θαη αθπξσηηθά θαη
απνδεκησηηθά κε ηα πξνβιεπφκελα έλδηθα βνεζήκαηα Αηηήζεσλ Αθχξσζεο,
Αηηήζεσλ Αλαζηνιήο αιιά θαη Αγσγψλ Απνδεκίσζεο
ζηα απζηεξά θαηά
ΑΞΝΘΙΔΗΠΡΗΘΖ ΓΗΘΑΗΝΓΝΠΗΑ θαζνξηδφκελα
απφ ην Πχληαγκα
Γηνηθεηηθά
Γηθαζηήξηα (Π.άξζξν 94 παξ. 1),
σο ηα κφλα αξκφδηα λα θξίλνπλ φιεο ηηο δηνηθεηηθέο δηαθνξέο νπζίαο απφ
θάζε δηνηθεηηθή ζχκβαζε ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. σο είλαη νη Γήκνη
(άξζξν 1 παξ. 1 Λ.3852/2010),
αλεμάξηεηα απφ ην πεξηερφκελν ηεο
αλαθπφκελεο επζχλεο
θαηά ηε πάγηα λνκνινγία ηνπ Αλψηαηνπ Δηδηθνχ
Γηθαζηεξίνπ (ελδ. ΑΔΓ 06/1996 ΓηΓηθ1997,ζ. 70, ΑΔΓ 53/195 ΓηΓηθ 1996 ζ. 79,
ΑΔΓ 02/2002 ΓηΓηθ 2004 ζ. 348 θ.ι.π.), θαη δε λα πξνζθχγνπλ ζηε πξνθεηκέλε
πεξίπησζε ζην θαζ΄χιελ θαη θαηά ηφπν αξκφδην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Ξεηξαηά
(άξζξν 6 παξ. 2 εδ α ΘΓΓ),
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θαη γλσξίδνληαο επίζεο φηη θαινχληαη
ηα κέιε ηεο Δ.Ξ.Ξ.Δ., ινηπνί
εηζεγεηέο εκπιεθφκελσλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ θαη ηέινο ηα αηξεηά κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ,
λα δηαρεηξηζζνχλ κε αίζζεκα
επζχλεο ηηο πξνθείκελεο δηνηθεηηθέο δηαθνξέο επί ζπκβάζεσλ αληηθεηκέλσλ
ζπλνιηθνχ χςνπο (θχξηαο θαη ζπκπιεξσκαηηθήο, κεηά ΦΞΑ) 11.871.942,27 +
2.313.379,48= 14.185.321,75 επξψ, ήηνη ηεξάζηηνπ κεγέζνπο
δεκφζηαοδεκνηηθήο πεξηνπζίαο, πνπ ζηηο δνθεξέο ζπλζήθεο πνπ απφ ην 2010 κε έμαξζε
απφ ηνλ Κάξηην ηνπ 2020 βηψλεη ε ρψξα θαη νιφθιεξε ε θνηλσλία, κεγεζχλνληαη
αθφκε πεξηζζφηεξν νη επζχλεο ηνπο πξνθεηκέλνπ ζηα πιαίζηα ηεο λνκηκφηεηαο λα
πξνζηαηεπζεί ην δεκφζην θαη δεκνζηνλνκηθφ ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ Οφδνπ.
Ξαξά ηαχηα:
Ζ Θ/Μ ENACT A.E.- ΠΡΖΟΗΜΗΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ., ε εηαηξεία ENACT. A.E. θαη
ε εηαηξεία ΠΡΖΟΗΜΗΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ., φπσο εθπξνζσπνχληαη, πξνέθξηλαλ ηελ
ππνβνιή ηνπ παξαπάλσ απφ 19-11-2020 αξ. πξση.Γ.Ο. 02/59358/20-11-2020
πνκλήκαηνο Αληηξξήζεσλ φρη θαηά ηα πξνβιεπφκελα επί ηεο δηνηθεηηθήο
δηαδηθαζίαο, αιιά κε
ηαπηφρξνλε θνηλνπνίεζε απηνχ ζηελ θαζφια άλεπ
δηθαηνδνζίαο λα θξίλεη δεηήκαηα δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ νπζίαο Δηζαγγειία
Ξξσηνδηθψλ Οφδνπ.
Δηδηθφηεξα κε ηελ σο άλσ θνηλνπνίεζε, αμηψλεηαη απφ ηελ Δηζαγγειία
Ξξσηνδηθψλ Οφδνπ,
απηεπαγγέιησο λα εξεπλεζεί
ε ηπρφλ ηέιεζε
απηεπαγγέιησο δησθφκελσλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ
«φπσο ελδεηθηηθά ηεο
παξάβαζεο θαζήθνληνο», θαη αλ ρσξίο δηθαηνδνζία, θαιείηαη λα ηαρζεί ε
Δηζαγγειηθή Αξρή o priori ππέξ ησλ ζέζεσλ απηήο,
ζε θξίζηκα εθθξεκή
δεηήκαηα δηαθνξψλ απφ δηνηθεηηθή ζχκβαζε κε δεκνζηνλνκηθέο πξνεθηάζεηο
βιάβεο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ απφ παξάλνκεο πξαθηηθέο, γηα ηηο νπνίεο εθθξεκνχλ
ζε βάξνο ηεο δηνηθεηηθά κέηξα θαη θπξψζεηο, ππνθαζηζηψληαο έηζη φρη κφλν ηηο
θαηά ηνλ λφκν αξκνδηφηεηεο θαη ηε ηειηθή θξίζε ηεο Γηνίθεζεο, αιιά θαη ηε
δηθαηνδνζία, ηηο αξκνδηφηεηεο,
ηνλ έιεγρν θαη ηε θξίζε ησλ αξκνδίσλ
Γηθαζηεξίσλ θαη δε ζε πξψην βαζκφ ηνπ Γηνηθεηηθφ Δθεηείνπ Ξεηξαηά θαη ζε
δεχηεξν ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.
πνδεηθλπφκελεο
ζπγθεθξηκέλα
κάιηζηα θαη ππφδεημεο πξνο ηελ
Δηζαγγειηθή θαηεχζπλζεο άζθεζεο ηεο πνηληθήο δίσμεο γηα ηελ δηάπξαμε ηάρα
ηνπ εγθιήκαηνο ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο, ην πφκλεκα θαηαιήγεη κε επζείεο
αλαθνξέο θαηά ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο
(ΔΞΞΔ) θαη κε πιάγηεο αλαθνξέο θαη θαηά
ησλ επί ηεο ππ. αξ. 617/2020
απφθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ινηπψλ εηζεγεηψλ, πνπ παξαιείπνληαο λα
ηνπο θαηνλνκάζεη, ζαθψο αλαθέξεηαη ζηνπο επίζεο εηζεγεηέο Γήκαξρν Οφδνπ
θαη Λνκηθφ Πχκβνπιν.
Νη νπνίνη σζηφζν, φπσο θαη ηα κέιε ηεο ΔΞΞΔ, νκνίσο επίζεο εθηέιεζαλ
αλεπεξέαζηα, αθέξαηα θαη απηνλφεηα
ην θαζήθνλ ηνπο θαη εηδηθφηεξα
εηζεγήζεθαλ ηελ αλάθιεζε σο δπζκελψλ-παξάλνκσλ γηα ηνλ Γήκν Οφδνπ θαη
επκελψλ-ραξηζηηθψλ ππέξ ηξίησλ
πξάμεσλ
(απνθάζεηο
230/2018 Νηθ.
Δπηηξνπήο θαη 506/2018 Γεκνη. Ππκβνπιίνπ), βάζεη ησλ νπνίσλ θαηά παξάβαζε
ηνπ άξζξνπ 7.1 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Δ ηεο Γηαθήξπμεο πνπ απαγνξεχεη ηελ
αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ζπλήθζε φισο παξάλνκε,
ρσξίο δηαγσληζκφ Ππκπιεξσκαηηθή Πχκβαζε χςνπο 2.313.379,48 επξψ.
Γειαδή ππέβαιαλ θαζ΄ππνρξέσζε εηζεγήζεηο αλάθιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα κε
ζεσξεζεί δηαθνξεηηθά αλνρή θαη ζπγθάιπςε παξάλνκσλ δεκηνγφλσλ πξάμεσλ
θαη ρσξίο βέβαηα λα
ζεξαπεχεη θαη λα απνθαζηζηά ηε παξαλνκία ην
πξνβαιιφκελν επηρείξεκα ηνπ
πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ πνπ ππήξμε απφ
Θιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ, θαζψο σο γλσζηφ νη πξάμεηο απηέο ηνπ
Δ.Π. -πφζσ κάιινλ εθφζνλ δηέιαζε κηα ηέηνηνπ κεγέζνπο παξάβαζε – δελ
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απνηεινχλ άζθεζε δηθαηνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ δεζκεχνπλ ηα δηθαζηήξηα
(ελδεηθη. ΠηΔ 1346/2016).
Δίλαη ζαθέο ζπλεπψο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, φηη ζην παξαπάλσ
ζηάδην δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο, ε σο αλσηέξσ ελέξγεηα κε ην θαηαηεζέλ ζηε
Γηνίθεζε πφκλεκα ππνβνιήο Αληηξξήζεσλ, λα πξνθαιείηαη παξάιιεια θιήζε
πξνο Δηζαγγειηθή Αξρή Ξξσηνδηθψλ λα δηελεξγήζεη
έξεπλα ηέιεζεο
απηεπαγγέιησο
δησθφκελσλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ,
φπσο «ελδεηθηηθά» ηεο
παξάβαζεο θαζήθνληνο, δελ ζπληζηά ηίπνηα άιιν παξά:
- Όισο παξειθπζηηθή θαη απάδνπζα θαη θαηά ηνλ λφκν θαη θαηά ηελ εζηθή
ηαθηηθή πξνο δεκηνπξγία ζχγρπζεο θαη απνπξνζαλαηνιηζκνχ απφ ην εμαηξεηηθά
ζνβαξφ εηδηθφ δηνηθεηηθφ βάξνο θαη ηηο πνιπεπίπεδεο δηνθεηηθέο πηπρέο ηεο
ππφζεζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηαθηηθή θαη επηδίσμε πιαζκαηηθήο πνηληθνπνίεζεο
δηνηθεηηθήο δηαθνξάο νπζίαο ζε θξίζηκν ρξφλν θαη δηνηθεηηθφ ζηάδην αθξηβψο
πξν ηεο ηειηθήο θξίζεο γηα ηελ έθδνζε ή κε θαη θαηά πφζν δπζκελψλ κέηξσλ,
πξνθαιψληαο παξάιιεια θαη εμ αληηθεηκέλνπ θιίκα εθθνβηζκνχ, επηξξνήο θαη
ππνρψξεζεο εθηέιεζεο ηνπ ππεξεζηαθνχ θαζήθνληνο θαηά ηε δένπζα
πιεξφηεηα. Θαζψο κε φζα δηα ηνπ πνκλήκαηνο πξνβάιινληαη θαη αμηψλνληαη
απφ ηελ Δηζαγγειηθή Αξρή Ξξσηνδηθψλ, απεηινχληαη πνηληθέο έξεπλεο θαη
δηθαζηεξηαθέο εκπινθέο ζε αηνκηθφ επίπεδν σο πξνο ηνλ θαζέλα άκεζα ή
πιάγηα αλαθεξφκελν, θαη πξνθαλψο φρη κφλν σο πξνο ηα κέιε ηεο ΔΞΞΔ, αιιά
θαη σο πξνο θάζε άιιν εηζεγεηηθφ ππεξεζηαθφ ή αηξεηφ φξγαλν ηνπ Γήκνπ
Οφδνπ θαη θαηαιεθηηθά, πξνθαλψο θαη θαηά ζπλεπαγσγή , θαη σο πξνο ηα
κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πνπ ζα ςεθίζνπλ ηηο ηειηθέο πξάμεηο ηεο
εθθξεκνχο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο, εθφζνλ ζπληαρζνχλ κε ηα πνξίζκαηα ηνπ
Ξξαθηηθνχ ηεο ΔΞΞΔ θαη θάζε άιιε εηζήγεζε θαη φρη ηηο ζέζεηο πνπ
πξνβάιινληαη κε ην πφκλεκα.
΄Νια απηά δε φηαλ θαηά ηε γλψκε καο ηα πνξίζκαηα-εηζεγήζεηο ηνπ σο
άλσ αξ. πξση. Γ.Ο.02/56200/05-11-2020 Ξξαθηηθνχ ηεο ΔΞΞΔ, έρνπλ αθελφο
κελ ζαθή, εηδηθή θαη επαξθή αηηηνινγία θαη αθεηέξνπ πιεξέζηαηε ηεθκεξίσζε
θαζφια ηα Θεθάιαηα, θηλνχκελα εληφο φρη κφλν ησλ πιαηζίσλ ηνπ λφκνπ θαη
ησλ νπζησδψλ ηχπσλ
ηεο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη ησλ ζηε πνξεία
απνθαιπθζέλησλ -θαη θαηά νκνινγία αθφκε - θξίζηκσλ
ζηνηρείσλ θαη
πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ηεο ππφζεζεο (Βιέπεηε ελδεηθηηθά απνθαιπθζέληα
ζηνηρεία επί ηνπ ΘΓΑ ππ. αξ. 238/2020 απφθαζεο Γεκνη. Ππκβνπιίνπ, ζχλαςε
Ππκπι. Πχκβαζεο θαηά παξάβαζε άξζξνπ 7..1 Ξαξ. Δ Γηαθήξπμεο, απφ 25-042020 πεχζπλε Γήισζε-νκνινγία εθπξνζψπνπ Αλαδφρνπ επί ησλ παξαιείςεσλ
ηήξεζεο ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ κέρξη ηφηε θαη ππφζρεζε ζπκκφξθσζεο
θ.ι.π.).
Ε) Ρέινο πξηλ θαηαιήμνπκε ζηε παξαθάησ γλσκνδνηηθή πξφηαζε καο,
παξέρνπκε ηε παξαθάησ ελεκέξσζε επί λεψηεξσλ ζηνηρείσλ πνπ άπηνληαη ηεο
ππφζεζεο:
α) Κε ηελ ππ΄. αξ. πξση. 51477/06-11-2020 Ξξάμε ηνπ Ππληνληζηή ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ απνξξίθζεθε ζησπεξψο ε εηδηθή δηνηθεηηθή
πξνζθπγή πνπ αζθήζεθε απφ ην ζρήκα ηεο Θ/Μ WATT A.E-ENACT A.E. –
Πηήξημηο Ρερληθή Α.Δ θαηά ηεο ππ.αξ. 238/2020 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Οφδνπ , κε ηε νπνία αλαθιεζήθαλ σο παξάλνκεο νη ππ.
αξ. 1120/2017 θαη 505/2018 ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Κε ηηο παξαπάλσ απνθάζεηο σο γλσζηφ φισο παξάλνκα σο πξνο ηνλ ηξφπν
αλάζεζεο θαη φισο ραξηζηηθά θαη δεκηνγφλα νηθνλνκηθψο γηα ην Γήκν Οφδνπ,
εθρσξήζεθε θαηά ηξηκεξή ζχκβαζε κε ηελ Δ.Δ.Α.Α. Α.Δ. ζηε παξαπάλσ Θ/Μ ε
ιεηηνπξγία ηνπ ΘΓΑ Γήκνπ Οφδνπ, αλ θαη θαηά ηνπο απζηεξνχο φξνπο ηεο
Γηαθήξπμεο, πεξηιακβάλεηαη ζην αληηθείκελν
θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
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αλαδφρνπ θαηά ηελ ππνβιεζείζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ επί ηεο Πχκβαζεο
πεξεζίαο «Απνθνκηδή – κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε ΑΑ, ζάξσζε (κεραλή θαη
ρεηξσλαθηηθή) ρνξηνθνπή – θιαδνθνπή (κεραληθή θαη ρεηξσλαθηηθή) θαζώο θαη
απνθνκηδή θαη δηαρείξηζε απνβιήηνπ ζπζθεπαζίαο ηνπ Δήκνπ Ρόδνπ.
Ρν σο άλσ εμαηξεηηθφ ζνβαξφ δήηεκα γηα ην νπνίν ειήθζε ε παξαπάλσ ππ.
αξ. 238/2020 απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ Οφδνπ,
πεξηιακβάλεηαη επίζεο σο νπζηψδεο
ζηα πνξίζκαηα θαη ζηηο εηζεγήζεηο (06)
ηνπ σο άλσ Ξξαθηηθνχ ηεο ΔΞΞΔ θαη επ΄απηνχ θαηαθέξεηαη ην πφκλεκα κε
επίθιεζε
ησλ επηρεηξεκάησλ ηεο απνξξηθζείζαο σο άλσ δηνηθεηηθήο
πξνζθπγήο ηεο.
β) Κε ηελ πξνο ηνλ Γήκν Οφδνπ απφ 20-11-2020 επηζηνιή, ε εηαηξεία W.A.T.T.
Α.Δ. κέινο ηεο σο άλσ Θ/Μ πνπ παξαλφκσο σο άλσ ηεο εθρσξήζεθε ε
ιεηηνπξγία ηνπ ΘΓΑ,
αιιά θαη θνξέαο δάλεηαο εκπεηξίαο γηα ηε ιεηηνπξγία
ηνπ ΘΓΑ ππέξ ησλ εηαηξεηψλ ENACT A.E. θαη Πηήξημηο Ρερληθή Α.Δ, θαηά ηελ
ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
θνηλήο ζπκκεηνρήο ησλ ηειεπηαίσλ ζην
δηαγσληζκφ απφ ηνλ νπνίν θαηέζηεζαλ νη δχν ηνπο θαη κφλν αλάδνρνη σο Θ/Μ:
-Γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ Γήκν Οφδνπ φηη ιφγσ άξλεζεο ηεο ENACT AE λα
ζπλάςεη κεηαμχ ησλ δχν ηνπο (δηκεξή) ζχκβαζε σο αλάδνρνο ε πξψηε θαη σο
θνξέαο δάλεηαο εκπεηξίαο απηή, παχεη λα παξέρεη ηε ηερληθή ππνζηήξημε ζην
ΘΓΑ ηνπ Γήκνπ Οφδνπ ηελ νπνία κέρξη ηεο 07-06-2020 παξείρε σο κέινο ηεο
Θ/Μ WATT A.E-ENACT A.E. –Πηήξημηο Ρερληθή Α.Δ.. Αλαδεηθλχνληαο φκσο έηζη
θαη κάιηζηα θαζ΄νκνινγία
ην παξάλνκν ηεο εμφδνπ απφ ηε Πχκβαζε
Θαζαξηφηεηαο θαη ηεο αλαζέζεσο ηνπ ΘΓΑ ζε ηξίηε απφ ηνλ αλάδνρν σο άλσ
Θ/Μ κε άιινπο δεκηνγφλνπο γηα ηνλ Γ.Ο. νηθνλνκηθνχο φξνπο, αληί ηεο
νθεηιφκελεο κεηαμχ αλαδφρνπ θαη απηήο θαη κφλν, κεηαμχ ηνπο ζχλαςεο
εζσηεξηθήο (δηκεξνχο) ζχκβαζεο, ζηα πιαίζηα ησλ έλαληη ηνπ Γήκνπ Οφδνπ
ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο θαηη εο
πξνζθνξάο ηνπ.
Ξιένλ ινηπψλ δεηεκάησλ πνπ πξνζζέησο πξνθαινχληαη απφ ηελ
Γλσζηνπνίεζε, εθφζνλ απνδεηρζεί φηη ειιείπεη θαη δελ έρεη ηζνδπλάκσο θαη
απνδεθηψο θαιπθζεί νπζηψδεο ζηνηρείν ζπκκεηνρήο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη
νπζηψδεο ζηνηρείν Γηαθήξπμεο θαη ηεο Π ζχκβαζεο επί ηεο απαηηνχκελεο
εκπεηξίαο ιεηηνπξγίαο ΘΓΑ.
Ζ) ΄ζηεξα απφ φια ηα παξαπάλσ, ζην θξίζηκν παξφλ ζηάδην ηεο δηνηθεηηθήο
δηαδηθαζίαο θαη ζε θάζε είδνπο ηπρφλ επφκελν ζηάδην ηεο ππφζεζεο, επηβάιιεηαη
θαηά ηελ άπνςε καο θαη γλσκνδνηνχκε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδ ηδ ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/2010 φπσο ζήκεξα ηζρχνπλ:
Ιφγσ ηεο θαηαθαλέζηαηεο απφ ην φιν σο άλσ αλαιπζέλ ηζηνξηθφ ηδηαίηεξεο
ζεκαζίαο αιιά θαη ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο ππφζεζεο γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ
Γήκνπ Οφδνπ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ χςνπο ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ δηαθνξψλ, ηεο
έληαζεο ηεο αληηδηθίαο ρσξίο δηάζεζε ζπλαίλεζεο θαη ζπκκφξθσζεο αιιά
αληηζέησο φμπλζεο θαη κάιηζηα
πξνζσπνπνηεκέλα θαηά αλζξψπσλ πνπ
εθηεινχλ ην θαζήθνλ ηνπο, θαζψο επίζεο θαη θπξίσο
ησλ θαηαθαλψο
πνιχπινθσλ, εηδηθψλ θαη πνιππιεζψλ λνκηθψλ δεηεκάησλ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ
πνπ ηίζεληαη κε ην αξ. πξση.Γ.Ο. 02/56200/05-10-2020 Ξξαθηηθφ ηεο ΔΞΞΔ
θαη αληηπαξαηίζεληαη κε ην απφ 19-11-2020 αξ. πξση.Γ.Ο. 02/59358/20-112020 πφκλεκα, φπσο:
Θαη’ εμαίξεζε, ηφζν ν εμψδηθνο φζν θαη δηθαζηηθφο ρεηξηζκφο ηεο ππφζεζεο,
αλαηεζεί ζε έγθξηην Γηθεγνξηθφ Γξαθείν κε αλαγλσξηζκέλε
εμεηδηθεπκέλε
λνκηθή
γλψζε αιιά θαη εκπεηξία ζην ηνκέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ, κε
γλσζηηθφ επηζηεκνληθφ επίπεδν
αλψηεξν ησλ ππεξεηνχλησλ λνκηθψλ
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ζπκβνχισλ ηνπ Γήκνπ Οφδνπ θαη δή ζην αλψηαην επίπεδν Γηθεγνξηθνχ Γξαθείνπ
Θαζεγεηψλ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ .
Ππγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη θαη γλσκνδνηνχκε γηα ηελ αλάζεζε πξνο ηε
Γηθεγνξηθή Δηαηξεία ησλ εγθξίησλ Θαζεγεηψλ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ ηεο Λνκηθήο
Πρνιήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θ.θ. Θσλζηαληίλνπ Οέκειε θαη
Αζαλάζηνπ Ρζηξσλά, κε ηελ επσλπκία «Οέκειεο Ρζηξσλάο θαη Ππλεξγάηεο
Γηθεγνξηθή Δηαηξεία» Α.Κ. 80099 Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ Αζελψλ θαη ΑΦΚ
998858130, κε ακνηβή θαζνξηδφκελε θαηά ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο ζχκθσλα κε
ην άξζξν 281 παξ. 3 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Λ. 3463/2006) , ήηνη
κε θαζνξηζκφ ηεο ακνηβήο ηνπο
απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε απφιπηε
πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ, χζηεξα απφ ππνβνιή εθ κέξνπο ηεο σο άλσ
Γηθεγνξηθήο Δηαηξείαο Ξηλαθίσλ ησλ εθάζηνηε εμσδίθσλ ή ηπρφλ ζην κέιινλ θαη
δηθαζηηθψλ ππεξεζηψλ, κεηά ΦΞΑ θαη ηπρφλ εμφδσλ, κε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εθάζηνηε ππεξεζίαο θαη ζεψξεζε ηνπ εθάζηνηε Ξηλαθίνπ
απφ Λνκηθφ Πχκβνπιν ηνπ Γήκνπ Οφδνπ, νξηδφκελν απφ ηνλ Αληηδήκαξρν
Νηθνλνκηθψλ ή ηε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ Οφδνπ .
Δηδηθφηεξα
πξνηείλεηαη ε
ελ γέλεη αλάζεζε πξνο ηελ εηαηξεία κε ηε
επσλπκία «Οέκειεο Ρζηξσλάο θαη Ππλεξγάηεο Γηθεγνξηθή Δηαηξεία» ηνπ φινπ
εμψδηθνπ θαη δηθαζηηθνχ ρεηξηζκνχ θαη ηεο ελ γέλεη λνκηθήο ππνζηήξημεο ηνπ
Γήκνπ Οφδνπ σο πιεξεμνχζηνη δηθεγφξνη απηνχ, επί θάζε λνκηθνχ δεηήκαηνο
(εμσδηθαζηηθνχ ή δηθαζηηθνχ) θαη επί ηεο θάζε λνκηθήο πηπρήο ηεο δηνηθεηηθήο
ζχκβαζεο αξ. πξση.Γ.Ο. /43008/07.06.2017 κε ηίηιν: «Απνθνκηδή-Μεηαθνξάο
θαη Δηαρείξηζεο ΑΑ, ζάξσζε (κεραληθή θαη ρεηξσλαθηηθή) ρνξηνθνπηηθή θιαδνθνπή (κεραληθή θαη ρ εηξσλαθηηθή) θαζώο θαη απνθνκηδή θαη δηαρείξηζε
δεκνηηθώλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο ηνπ Δήκνπ Ρόδνπ» σο θαη νπνησλδήπνηε εμ
απηήο ζπλεπαγνκέλσλ, πνπ απαηηνχλ λνκηθή εηζήγεζε, ζπκβνπιή ή θαη
γλσκνδφηεζε πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ Οφδνπ, ή ζχληαμε θαη
θαηάζεζε ή απνζηνιή εγγξάθσλ, απφςεσλ δηνίθεζεο θ.ι.π,. ή δηθνγξάθσλ ή
θαη παξάζηαζε ελψπηνλ θάζε είδνπο θαη βαζκνχ Γηθαζηεξίνπ ή θαη θάζε άιιεο
Αξρήο θ.ι.π..
Πηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ αλάζεζεο πξψηε ππεξεζία ήδε ηξέρνπζαο
ρξνληθά αλάγθεο, είλαη ε ππνβνιή λνκηθήο εηζήγεζεο πξνο ηελ Νηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Οφδνπ, αλαθνξηθά κε ηα πνξίζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ
αξ. πξση.Γ.Ο. 02/56200/05-10-2020 Ξξαθηηθνχ ηεο ΔΞΞΔ ιακβάλνληαο ππφςε
ηνλ φιν θάθειν θαη ην απφ 19-11-2020 αξ. πξση.Γ.Ο. 02/59358/20-11-2020
πφκλεκα θαη θάζε άιιν έγγξαθν ηεο Θ/Μ ENACT A.E.- ΠΡΖΟΗΜΗΠ ΡΔΣΛΗΘΖ
Α.Δ., ηεο εηαηξείαο ENACT. A.E. θαη ηεο εηαηξείαο ΠΡΖΟΗΜΗΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ
Ζ Δπηηξνπή
ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ,
 Ρελ εηζήγεζε ηεο Λνκηθήο πεξεζία Γήκνπ Οφδνπ θαη ηνπ λνκηθνχ
ζπκβνχινπ θνπ Θεφδσξνπ Ξαπαγεσξγίνπ κε αξηζκφ θαηαρψξεζεο
349/12-11-2020 ζηελ εθαξκνγή εηζεγήζεσλ Γήκνπ Οφδνπ
 Ρελ θαηάζηαζε ςεθνθνξίαο κε ηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 44εο
έθηαθηεο δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο, ε νπνία ζηάιζεθε ειεθηξνληθά - κε
email ζε φια ηα κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
 Ρν άξζξν 184 ηνπ Λ. 4635/2019,
 Ρν άξζξν 10 ηεο Ξξάμεο Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ «Θαηεπείγνληα κέηξα
αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ εκθάληζεο Θνξσλατνχ COVID 19
θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηνπ (αξ. θχιινπ 55/11-32020),
 Ρελ κε αξ. 18318/13-3-2020 εγθχθιην ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πξνο
ηνπο Γήκνπο ηεο Σψξαο.
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Ρηο Δγθπθιίνπο κε αξ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 κε
αξ. πξση.: 20930/31-3-2020
Ρν κε αξ. πξση.: 60249/22-9-2020 έγγξαθν θαη ηελ εγθχθιην 426/2020
κε αξ. πξση.: 77233/13-11-2020 ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ηηο
ζπλεδξηάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαηά ην δηάζηεκα εθαξκνγήο ησλ
κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ Θνξσλντνχ.
Ρν Λφκν 3463/2006
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ.4555/2018.
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 εδ.1 παξαγξ. 1 θαη παξαγξ. 3 ηνπ Λ.
3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηήζεθε κε ην άξζξν 3, ηνπ Λ.
4623/2019 θαη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Λ. 4735/20 (ΦΔΘ 197/12.10.2020
ηεχρνο Α').
Ρελ δηαπηζησηηθή πξάμε κε εκεξνκελία 30-09-2020 γηα ηελ ζχλζεζε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ,

Δγθξίλεη ηελ θαη΄εμαίξεζε αλάζεζε ηεο πην θάησ ππφζεζεο πξνο ηε Γηθεγνξηθή
Δηαηξεία ησλ εγθξίησλ Θαζεγεηψλ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ ηεο Λνκηθήο Πρνιήο ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θ.θ. Θσλζηαληίλνπ Οέκειε θαη Αζαλάζηνπ
Ρζηξσλά, κε ηελ επσλπκία «Οέκειεο Ρζηξσλάο θαη Ππλεξγάηεο Γηθεγνξηθή
Δηαηξεία» Α.Κ. 80099 Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ Αζελψλ θαη ΑΦΚ 998858130, κε
ακνηβή θαζνξηδφκελε θαηά ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 281
παξ. 3 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Λ. 3463/2006) , ήηνη κε θαζνξηζκφ
ηεο ακνηβήο ηνπο απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ
παξφλησλ κειψλ, χζηεξα απφ ππνβνιή εθ κέξνπο ηεο σο άλσ Γηθεγνξηθήο
Δηαηξείαο Ξηλαθίσλ ησλ εθάζηνηε εμσδίθσλ ή ηπρφλ ζην κέιινλ θαη δηθαζηηθψλ
ππεξεζηψλ, κεηά ΦΞΑ θαη ηπρφλ εμφδσλ, κε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο εθάζηνηε ππεξεζίαο θαη ζεψξεζε ηνπ εθάζηνηε Ξηλαθίνπ απφ
Λνκηθφ Πχκβνπιν ηνπ Γήκνπ Οφδνπ, νξηδφκελν απφ
ηνλ Αληηδήκαξρν
Νηθνλνκηθψλ ή ηε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ Οφδνπ .
Δηδηθφηεξα
πξνηείλεηαη ε
ελ γέλεη αλάζεζε πξνο ηελ εηαηξεία κε ηε
επσλπκία «Οέκειεο Ρζηξσλάο θαη Ππλεξγάηεο Γηθεγνξηθή Δηαηξεία» ηνπ φινπ
εμψδηθνπ θαη δηθαζηηθνχ ρεηξηζκνχ θαη ηεο ελ γέλεη λνκηθήο ππνζηήξημεο ηνπ
Γήκνπ Οφδνπ σο πιεξεμνχζηνη δηθεγφξνη απηνχ, επί θάζε λνκηθνχ δεηήκαηνο
(εμσδηθαζηηθνχ ή δηθαζηηθνχ) θαη επί ηεο θάζε λνκηθήο πηπρήο ηεο δηνηθεηηθήο
ζχκβαζεο αξ. πξση.Γ.Ο. /43008/07.06.2017 κε ηίηιν: «Απνθνκηδή-Μεηαθνξάο
θαη Δηαρείξηζεο ΑΑ, ζάξσζε (κεραληθή θαη ρεηξσλαθηηθή) ρνξηνθνπηηθή θιαδνθνπή (κεραληθή θαη ρ εηξσλαθηηθή) θαζώο θαη απνθνκηδή θαη δηαρείξηζε
δεκνηηθώλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο ηνπ Δήκνπ Ρόδνπ» σο θαη νπνησλδήπνηε εμ
απηήο ζπλεπαγνκέλσλ, πνπ απαηηνχλ λνκηθή εηζήγεζε, ζπκβνπιή ή θαη
γλσκνδφηεζε πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ Οφδνπ, ή ζχληαμε θαη
θαηάζεζε ή απνζηνιή εγγξάθσλ, απφςεσλ δηνίθεζεο θ.ι.π,. ή δηθνγξάθσλ ή
θαη παξάζηαζε ελψπηνλ θάζε είδνπο θαη βαζκνχ Γηθαζηεξίνπ ή θαη θάζε άιιεο
Αξρήο θ.ι.π..
Πηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ αλάζεζεο
πξψηε ππεξεζία ήδε ηξέρνπζαο
ρξνληθά αλάγθεο, είλαη ε ππνβνιή λνκηθήο εηζήγεζεο πξνο ηελ Νηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Οφδνπ, αλαθνξηθά κε ηα πνξίζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ
αξ. πξση.Γ.Ο. 02/56200/05-10-2020 Ξξαθηηθνχ ηεο ΔΞΞΔ ιακβάλνληαο ππφςε
ηνλ φιν θάθειν θαη ην απφ 19-11-2020 αξ. πξση.Γ.Ο. 02/59358/20-11-2020
πφκλεκα θαη θάζε άιιν έγγξαθν ηεο Θ/Μ ENACT A.E.- ΠΡΖΟΗΜΗΠ ΡΔΣΛΗΘΖ
Α.Δ., ηεο εηαηξείαο ENACT. A.E. θαη ηεο εηαηξείαο ΠΡΖΟΗΜΗΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ.
Η απόθαζε έιαβε αύξονηα απ. 867/2020
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Αθοιουζεί δηαιογηθή ζυδήηεζε

Πηε ζπλέρεηα ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. θ. Κηραήι Πνθνξέινο, θάιεζε ην Πώκα
λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ν επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΙΑΦΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ» θ.Θαιεηφο Ξφηζνο θαη ν
Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θ.Θσλζηαληίλνο Ρζνπξνχηεο κέινο απηήο, ήηαλ απφληεο
απφ ηελ ςεθνθνξία γηα ην ζέκα.
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ:







Ρελ ππ’αξηζ.867/27-11-2020 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
Ρελ αξ.πξση.2/59180/2020 νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο Γηθεγνξηθήο
Δηαηξείαο «ΟΔΚΔΙΖΠ-ΡΠΗΟΥΛΑΠ & ΠΛΔΡΑΗΟΝΗ»,
Ρελ απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ:9ΤΘΥ1Ο-ΛΚ3),
Ρηο ηνπνζεηήζεηο ησλ κειψλ ηνπ Πψκαηνο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην
αλαιπηηθφ απνκαγλεηνθσλεκέλν πξαθηηθφ ηεο Ππλεδξίαζεο,
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ
ην άξζξν 74 ηνπ Λ.4555/19-7-2018 (ΦΔΘ Α΄133/2018) θαη ησλ άξζξσλ
93 θαη 281 παξ. 3 ηνπ Λ.3463/2006,
Κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ Πψκαηνο, ήηνη επί
ζαξάληα ηεζζάξσλ (44) παξφλησλ κειψλ θαη ηξηψλ (3) απφλησλ, ηνπ
επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΙΑΦΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ» θ.Θαιεηνχ Ξφηζνπ θαη
ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ θ.θ. Γεκεηξίνπ Θαξαληδηά θαη Θσλζηαληίλνπ
Ρζνπξνχηε ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ςήθηζαλ :
«ΞΔΟ» είθνζη νθηψ (28) Γεκνηηθνί Πχκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο ,
«ΘΑΡΑ» δέθα έμη (16) Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, ήηνη νη επηθεθαιήο ησλ
παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο θ.θ.Φψηεο Σαηδεδηάθνο θαη Γεκήηξηνο
Θξεηηθφο θαη νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θ.θ.Η.Αθεληνχιεο, Λ.Γηαλλάο,
Π.Γηαθνζηακαηίνπ-Αληηπξφεδξνο Γ.Π, Γ.Εαλεηηνχιιεο, Δκ.Θαδνχιιεο,
Π.Θαιαζελφο, Η.Θνξσλαίνο, Κ.Ξαιαηνιφγνπ, Αγ.Ξάιιαο, Γ.Ξφθθηαο,
Κ.Πηαπξήο, Γ.Ησζήθ-Γξακκαηέαο Γ.Π, Ξ.Ξξνπζάινγινπ θαη Α.Κπηιηά.

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ θαηά πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηελ ππ’αξηζ. 867/2021 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη

αλαζέηεη θαη΄εμαίξεζε ,ηεο πην θάησ ππφζεζεο πξνο ηε Γηθεγνξηθή Δηαηξεία ησλ
εγθξίησλ Θαζεγεηψλ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ ηεο Λνκηθήο Πρνιήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θ.θ. Θσλζηαληίλνπ Οέκειε θαη Αζαλάζηνπ Ρζηξσλά, κε
ηελ επσλπκία «Οέκειεο Ρζηξσλάο θαη Ππλεξγάηεο Γηθεγνξηθή Δηαηξεία» Α.Κ.
80099 Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ Αζελψλ θαη ΑΦΚ 998858130,
κε ακνηβή
θαζνξηδφκελε θαηά ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 281 παξ. 3
ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Λ. 3463/2006) , ήηνη κε θαζνξηζκφ ηεο
ακνηβήο ηνπο
απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ
παξφλησλ κειψλ, χζηεξα απφ ππνβνιή εθ κέξνπο ηεο σο άλσ Γηθεγνξηθήο
Δηαηξείαο Ξηλαθίσλ ησλ εθάζηνηε εμσδίθσλ ή ηπρφλ ζην κέιινλ θαη δηθαζηηθψλ
ππεξεζηψλ, κεηά ΦΞΑ θαη ηπρφλ εμφδσλ, κε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο εθάζηνηε ππεξεζίαο θαη ζεψξεζε ηνπ εθάζηνηε Ξηλαθίνπ απφ
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ΑΔΑ: ΩΜ9ΓΩ1Ρ-2ΜΨ
Λνκηθφ Πχκβνπιν ηνπ Γήκνπ Οφδνπ, νξηδφκελν απφ
Νηθνλνκηθψλ ή ηε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ Οφδνπ .

ηνλ Αληηδήκαξρν

Δηδηθφηεξα
πξνηείλεηαη ε
ελ γέλεη αλάζεζε πξνο ηελ εηαηξεία κε ηε
επσλπκία «Οέκειεο Ρζηξσλάο θαη Ππλεξγάηεο Γηθεγνξηθή Δηαηξεία» ηνπ φινπ
εμψδηθνπ θαη δηθαζηηθνχ ρεηξηζκνχ θαη ηεο ελ γέλεη λνκηθήο ππνζηήξημεο ηνπ
Γήκνπ Οφδνπ σο πιεξεμνχζηνη δηθεγφξνη απηνχ, επί θάζε λνκηθνχ δεηήκαηνο
(εμσδηθαζηηθνχ ή δηθαζηηθνχ) θαη επί ηεο θάζε λνκηθήο πηπρήο ηεο δηνηθεηηθήο
ζχκβαζεο αξ. πξση.Γ.Ο. /43008/07.06.2017 κε ηίηιν: «Απνθνκηδή-Κεηαθνξάο
θαη Γηαρείξηζεο ΑΠΑ, ζάξσζε (κεραληθή θαη ρεηξσλαθηηθή) ρνξηνθνπηηθή θιαδνθνπή (κεραληθή θαη ρεηξσλαθηηθή) θαζψο θαη απνθνκηδή θαη δηαρείξηζε
δεκνηηθψλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ» σο θαη νπνησλδήπνηε εμ
απηήο ζπλεπαγνκέλσλ, πνπ απαηηνχλ λνκηθή εηζήγεζε, ζπκβνπιή ή θαη
γλσκνδφηεζε πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ Οφδνπ, ή ζχληαμε θαη
θαηάζεζε ή απνζηνιή εγγξάθσλ, απφςεσλ δηνίθεζεο θ.ι.π,. ή δηθνγξάθσλ ή
θαη παξάζηαζε ελψπηνλ θάζε είδνπο θαη βαζκνχ Γηθαζηεξίνπ ή θαη θάζε άιιεο
Αξρήο θ.ι.π..
Πηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ αλάζεζεο
πξψηε ππεξεζία ήδε ηξέρνπζαο
ρξνληθά αλάγθεο, είλαη ε ππνβνιή λνκηθήο εηζήγεζεο πξνο ηελ Νηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Οφδνπ, αλαθνξηθά κε ηα πνξίζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ
αξ. πξση.Γ.Ο. 02/56200/05-10-2020 Ξξαθηηθνχ ηεο ΔΞΞΔ ιακβάλνληαο ππφςε
ηνλ φιν θάθειν θαη ην απφ 19-11-2020 αξ. πξση.Γ.Ο. 02/59358/20-11-2020
πφκλεκα θαη θάζε άιιν έγγξαθν ηεο Θ/Μ ENACT A.E.- ΠΡΖΟΗΜΗΠ ΡΔΣΛΗΘΖ
Α.Δ., ηεο εηαηξείαο ENACT. A.E. θαη ηεο εηαηξείαο ΠΡΖΟΗΜΗΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ.
Ζ ακνηβή θαζνξίδεηαη ζην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000,00) επξψ πιένλ
ΦΞΑ 24% ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ νρηαθνζίσλ επξψ (4.800,00), ήηνη ζπλνιηθνχ
πνζνχ είθνζη ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ νρηαθνζίσλ (24.800,00) επξψ, ζε βάξνο ηεο
πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ Οφδνπ Θ.Α. 00-6111.0001.

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Π. ΗΥΠΖΦ

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

ΚΗΣΑΖΙ Β. ΠΝΘΝΟΔΙΝΠ
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