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Αριθμός Πρακτικού 8/2022        Απόφ. 101 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ (ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. ΟΤΑ), στα πλαίσια λήψης μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19 και εφαρμόζοντας όλες τις νομοθετικές 

διατάξεις, συνήλθε την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. τηλεφωνικά, σε έκτακτη 

συνεδρίαση ύστερα από κλήση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Τσουπάκη Μιχαήλ. 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

1) Τσουπάκης Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Δ.Σ., 2) Ηλιάκης Νικόλαος του 

Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., 3) Αλόγλου Αναστάσιος του Γεωργίου, Μέλος του 

Δ.Σ., 4) Δερελής Γεώργιος του Στυλιανού, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ 

(ΟΤΑ), Μέλος του Δ.Σ., 5) Λαδάκης Εμμανουήλ του Βασιλείου, Μέλος του Δ.Σ, 6)  Μακράκη 

Χαριτάκη Χρυσάνθη του Μιχαήλ, Μέλος του Δ.Σ, 7) Μαλακωνάκης Ιωάννης του 

Αντωνίου, Μέλος του Δ.Σ, 8) Μαρμαριτσάκης Νικήτας του Σταματίου, Μέλος του Δ.Σ, 9) 

Μπουρμπάκης Νικόλαος του Μιχαήλ, Μέλος του Δ.Σ., 10) Ξανθουδάκης Γεώργιος του 

Χρήστου, Μέλος του Δ.Σ., 11) Τσαπάκος Γεώργιος του Χαραλάμπους, Μέλος του Δ.Σ,  
Παρόντες ήταν: 

Ο κ. Τσουπάκης Μιχαήλ, ο κ. Ηλιάκης Νικόλαος, ο κ. Αλόγλου Αναστάσιος, ο κ. Δερελής 

Γεώργιος, ο κ. Λαδάκης Εμμανουήλ, η κα Μακράκη Χαριτάκη Χρυσάνθη, ο κ. Μαλακωνάκης 

Ιωάννης, ο κ. Μαρμαριτσάκης Νικήτας, ο κ. Μπουρμπάκης Νικόλαος, ο κ. Ξανθουδάκης 

Γεώργιος και ο κ. Τσαπάκος Γεώργιος. 

Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε η γραμματέας κα Στυλιανουδάκη Ελευθερία. 

 

ΘΕΜΑ: Ματαίωση δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο 

'Υπηρεσίες εργασιών διαχείρισης (αποκομιδής, επεξεργασίας, διάθεσης) αστικών στερεών 

αποβλήτων', με αριθμό Διακήρυξης 04_2022, αύξοντα αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 161178 

και προϋπολογισμό 17.487.787,70 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης, λόγω 

παραλείψεων/ασαφειών/σφαλμάτων. 

 

ΑΡ.ΑΠΟΦ: 101/22 

Εισηγούμενος το θέμα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Τσουπάκης Μιχαήλ ανέφερε τα παρακάτω: 

Η Διακήρυξη 04_2022 για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες εργασιών 

διαχείρισης (αποκομιδής, επεξεργασίας, διάθεσης) αστικών στερεών αποβλήτων», 

προτείνεται να ματαιωθεί, σύμφωνα με το σημείο 3.5 αυτής και τις διατάξεις του άρθρου 106 

του Ν.4412/2016, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 46 του 

Ν.4782/2021 και ισχύουν. 

Ειδικότερα, στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016 ορίζεται:  
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1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της, η οποία εκδίδεται μετά από 

γνώμη του αρμοδίου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης 

όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή 

συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης 

ή  

β) στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και 

σύναψης σύμβασης στην περίπτωση μη υπογραφής συμφωνητικού.  

 

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις 

ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης με την επιφύλαξη των διατάξεων 

της παρ. 3,  

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 

άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 

αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  

ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών,  

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος.  

 

3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να ακυρώσει 

μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παρ. 1 και 

2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το 

αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν 

λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.  

 

5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, να αποφασίσει, παράλληλα με τη 

ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της 

διαδικασίας σύναψης, με αντικατάσταση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία 

των άρθρων 29, περί ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ή 32, περί προσφυγής 

στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον, στην τελευταία 

αυτήν περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.  

 

6. Ειδικά για την περ. δ` της παρ. 2 για τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης έργου, απαιτείται γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου στο οποίο 

υπάγεται ή από το οποίο εποπτεύεται η αναθέτουσα αρχή ή του τεχνικού συμβουλίου της 

οικείας περιφέρειας, όταν στο οικείο Υπουργείο δεν υφίσταται τεχνικό συμβούλιο και όταν 

αναθέτουσες αρχές είναι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμού ή ενώσεις ή 

νομικά πρόσωπα των οργανισμών αυτών.  
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7. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων και σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 50, περί 

δημόσιων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης, και ματαίωσης της διαδικασίας, δυνάμει 

του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να εξαγοράσει τις μελέτες των τεχνικών 

λύσεων που κρίνει ικανοποιητικές και να προβεί σε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης έργου 

βάσει των μελετών αυτών. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να αναφέρεται στα έγγραφα της 

σύμβασης κατά την αρχική διαδικασία. 

 

Εν προκειμένω και σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 106, οι 

ασάφειες/παραλείψεις/σφάλματα που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης και άλλαξαν, 

είναι τα παρακάτω: 

 

α) Στο Παράρτημα VI: Προϋπολογισμός (σελ. 59) 

- Προσθήκη του κόστους μισθοδοσίας ιατρού ασφαλείας και τεχνικού ασφαλείας στα γενικά 

ετήσια έξοδα, που θα ανέρχονται πλέον στις 110.000 ευρώ από 60.000 ευρώ (ή 9.166,66 ευρώ 

από 5.000 ευρώ μηνιαίως),  

- Διαφοροποιήσεις των αποζημιώσεων των εργατών που θα ανέρχονται σε 40.768,15 ευρώ 

από 72.768,15 ευρώ για τις Κυριακές και αργίες και 34.982,50 ευρώ από 39.982,50 για τα 

νυχτερινά και  

- Διαφοροποιήσεις των αποζημιώσεων των οδηγών που θα ανέρχονται σε 24.125,00 ευρώ 

από 37.125,00 ευρώ για τις Κυριακές και αργίες. 

 

β) Στο Παράρτημα Ι: Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, Μέρος Β, 

Ανάλυση και τεκμηρίωση προϋπολογισμού (σελ. 53)  

- Προσθήκη διευκρίνησης που αφορά την καταβολή των δικαιούμενων δώρων των 

εργαζομένων, στον συγκεκριμένο μήνα στον οποίο υπολογίζονται και αντιστοιχούν. 

 

γ) Στην παρ. 2.3.5 με τίτλο Περιεχόμενα φακέλου οικονομικής προσφοράς, (σελίδα 24) 

- Προσθήκη διευκρίνησης σχετικής με τα περιεχόμενα του φακέλου της οικονομικής 

προσφοράς ως προς το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί του εργολαβικού οφέλους, 

που παραμένει 290.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ., ενώ αφαιρούνται αναφορές συσχετισμού του με το 

10% του συνολικού ετήσιου κόστους προσωπικού. 

 

δ) Στην παρ. 5.1 με τίτλο Τρόπος πληρωμής, (σελίδα 35) 

- Διόρθωση των ποσών των ετήσιων γενικών εξόδων, όπως αυτά αναλύεται ότι 

διαφοροποιήθηκαν στην ως άνω παράγραφο α) και συγκεκριμένα ότι ανέρχονται σε 110.000 

ευρώ από 60.000 ευρώ (ή 9.166,66 ευρώ από 5.000 ευρώ μηνιαίως), 

 

Οι παραπάνω παραλείψεις/ασάφειες/σφάλματα, κρίνεται αναγκαίο να διευκρινιστούν, για την 

αποφυγή σύγχυσης στους υποψήφιους αναδόχους, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει είτε σε 

απαράδεκτες ή πλημμελείς προσφορές εκ μέρους τους ή/και σε προβλήματα ρευστότητας 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

Η αντιμετώπιση αυτών των παραλείψεων/ασαφειών/σφαλμάτων, δεν είναι δυνατόν να γίνει 

μέσω παροχής διευκρινίσεων, γιατί αυτό θα σήμαινε ανεπίτρεπτη τροποποίηση της 

διακήρυξης, αντίθετη με τις διατάξεις της νομοθεσίας. 

Σημειώνεται επίσης ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή που να αφορά τον αριθμό των ζητούμενων 

ατόμων, τις ειδικότητες τους ή τις θέσεις εργασίας και τα καθήκοντα τους, την διάρκεια της 

σύμβασης, την εκτιμώμενη αξία της ή την αξία της προαίρεσης. 
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Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και αφού δεν υπήρξε αντίρρηση τα Μέλη του ΔΣ, 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Α Ν  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Να ανακληθεί η με αριθμό 04_2022 Διακήρυξη και τίτλο: «Υπηρεσίες εργασιών διαχείρισης 

(αποκομιδής, επεξεργασίας, διάθεσης) αστικών στερεών αποβλήτων», με αύξοντα αριθμό 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 161178 και προϋπολογισμό 17.487.787,70 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με 

δικαίωμα προαίρεσης, να ματαιωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και ο διαγωνισμός να 

προκηρυχθεί εκ νέου, με όλες τις παραπάνω διευκρινίσεις, χωρίς ωστόσο καμία αλλαγή που 

να αφορά τον αριθμό των ζητούμενων ατόμων, τις ειδικότητες τους ή τις θέσεις εργασίας και 

τα καθήκοντα τους, την διάρκεια της σύμβασης, την εκτιμώμενη αξία της ή την αξία της 

προαίρεσης.  

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ      ΗΛΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΔΕΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΜΑΚΡΑΚΗ ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

ΜΑΛΑΚΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΑΡΜΑΡΙΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την 

επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Τ.Α.)». 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 

 

 

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ, MSc. 

Μηχανικός Α.Ε.Ν Κρήτης 
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