ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 14/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Kαηαγγελία και λύζη ηης σπ’ αριθ. 7265/22-05-2018 δημόζιας ζύμβαζης
προμήθειας.
Αριθ. Απόθαζης: 211/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 04 ηνπ κελόο Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα
19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 9123/27-06-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 22 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Κόιθαο Παλαγηώηεο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο

ΑΠΟΝΣΔ
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Γηαλληηζνπνύινππκέια
Γεώξγνπ Σξύθσλ

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο θαη ύζηεξα από ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπο
εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα εθηόοηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε ηα εμήο: Έρνληαο ππόςε:





Σελ κε αξηζκό187/2018 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ (Α.Γ.Α.:
ΧΛΚΜΧΦΛ-ΒΛΞ) γηα ηελ απεκπινθή ηνπ Γήκνπ από ηελ σο άλσ ππ’ αξηζκ. πξση.
7265/22–5–2018 δεκόζηα ζύκβαζε πξνκήζεηαο πνπ ζπλήθζε κεηαμύ ηνπ Γήμοσ
Αμσνηαίοσ θαη ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Αθοί Παπαγεωργίοσ ΗΚΔ, κε ηίηιν
«Προμήθεια 42 κάδων απόρριψης αδρανών σλικών» ζπκβαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ
69.995,52 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%».
Σελ γλσκνδόηεζε ηεο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο (Αξ. 221 Ν.
4412/2016) ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 42
ΚΑΓΧΝ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΓΡΑΝΧΝ ΤΛΙΚΧΝ».ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1.



Σν από 06/06/2018 email ηνπ αξκόδηνπ ππαιιήινπ πξνο ηελ εηαηξεία ΑΦΟΙ
Παπαγεσξγίνπ ΙΚΔ.



Σν κε αξηζκό 8343/13-06-2018 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ κε ην νπνίν ηνπο θνηλνπνηνύκε
ηελ κε αξηζκό 187/2018 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ (Α.Γ.Α.:
ΧΛΚΜΧΦΛ-ΒΛΞ) γηα ηελ απεκπινθή ηνπ Γήκνπ από ηελ σο άλσ ππ’ αξηζκ. πξση.
7265/22–5–2018 δεκόζηα ζύκβαζε πξνκήζεηαο κε ην νπνίν ηνπο δεηάκε λα
πξνζέιζνπλ εληόο 5 εξγάζηκσλ εκεξώλ ζηνλ Γήκν έηζη ώζηε λα δηεπζεηεζεί
ζπκβηβαζηηθά ην αλσηέξσ δήηεκα.



Σελ από 13-06-2018 εμώδηθν δηακαξηπξία θαη δήισζε θαη ηελ από 02-07-2018
εμώδηθε δήισζε, ησλ ΑΦΟΙ Παπαγεσξγίνπ ΙΚΔ



Σελ κε αξηζκό 201/2018 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Ακπληαίνπ (Α.Γ.Α.:
ΦΞΤ5ΧΦΛ-ΤΓΠ) πεξί ηεο γλσκνδόηεζεο πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ζρεηηθά κε ηελ
ππόζεζε απεκπινθήο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ από ηελ αξηζ. 7265/22-05-2018 δεκόζηα
ζύκβαζε πξνκήζεηαο.



Σελ γλσκνδόηεζε κε ηελ νπνία ζύκθσλα κε ηελ κε αξηζκό 180/2018 απόθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ αλαηέζεθε ζηελ Μαξία Μπάθα
Γηθεγόξνο Θεζζαινλίθεο ΑΜ ΓΘ 9875 ΜΓΔ Γεκνζίνπ θαη Δκπνξηθνύ Γηθαίνπ λα
γλσκνδνηήζεη πεξί ησλ ελεξγεηώλ θαη δηαδηθαζηώλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν
αλσηέξσ Γήκνο πξνθεηκέλνπ λα απεκπιαθεί από ηελ ππ’ αξηζ. πξση.
7265/22.05.2018 δεκόζηα ζύκβαζε πξνκήζεηαο.

Ο πξόεδξνο πξνηείλεη ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηελ θαηαγγειία θαη ιύζε ηεο κε
αξηζκό 7265/22-05-2018 δεκόζηαο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο, κε ζθνπό ηελ θνηλή
απαιιαγή ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ.

Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο απόςεηο
ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ θαηαγγειία θαη ιύζε ηεο κε αξηζκό 7265/22-05-2018 δεκόζηαο ζύκβαζεο
πξνκήζεηαο, κε ζθνπό ηελ θνηλή απαιιαγή ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ από ηηο
ππνρξεώζεηο ηνπο.
Σνύην δηόηη, ζύκθσλα κε όια ηα αλσηέξσ θαη κε ηελ σο άλσ γλσκνδόηεζε ηεο
δηθεγόξνπ, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. πξση.
16918/905/07.08.2013 απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Ηπείξνπ – Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ζέκα ηελ Έγθξηζε
Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.) ηνπ έξγνπ
«Οξγαλσκέλνο ρώξνο δηάζεζεο αδξαλώλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ-πιηθώλ &
Απνθαηάζηαζε αλελεξγνύ ιαηνκείνπ» ζηε ζέζε «Αγ. Πλεύκα» ζην Σ.Γ. Αγ.
Παληειεήκνλα ηνπ Γ. Ακπληαίνπ ηεο Πεξηθ. Δλόηεηαο Φιώξηλαο, ζηελ Πεξηθέξεηα
Γπη. Μαθεδνλίαο, εγθξίζεθαλ νη πεξηβαιινληηθνί όξνη θαη πεξηνξηζκνί, ε εθαξκνγή
ησλ νπνίσλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ
σο άλσ έξγνπ. ηελ ελ ιόγσ απόθαζε αλαθέξεηαη πσο «[...] Τν πξνηεηλόκελν έξγν
έρεη σο ζηόρν ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ηνπίνπ θαη ηελ επαλέληαμε ηνπ ζην θπζηθό
πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο κηαο θαη ν ελ ιόγσ ρώξνο ζα αλαβαζκηζηεί αηζζεηηθά θαη ζα
επαλέιζεη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ ζηελ αξρηθή θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε. Η πιήξσζε ηνπ
ρώξνπ κε ηα δεδνκέλα παξαγσγήο αδξαλώλ απνβιήησλ-πιηθώλ, εθηηκάηαη όηη ζα
πινπνηεζεί ζε ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ 30 εηώλ. Με ηελ ηειηθή πιήξσζε ηνπ
ρώξνπ, κε αδξαλή πιηθά, ζα πινπνηεζνύλ νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο θαη επαλέληαμεο
ηνπ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. Η επηθάλεηα ηειηθήο απνθαηάζηαζεο
ππνινγίδεηαη ζε 15.000 η.κ.
Τα πιηθά πιήξσζεο ζα πξνέξρνληαη από εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο,
ζύκθσλα κε ην Κεθάιαην 17 ηνπ Επξσπατθνύ Καηαιόγνπ Απνβιήησλ (Απόθαζεο
2001/118/ΕΚ). Πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη ζηνλ πξνο απνθαηάζηαζε απηό ελελεξγό
ιαηνκηθό ρώξν, ζα θαηαιήγνπλ αδξαλή απόβιεηα θαη ινηπά αδξαλή πιηθά, βάζεη
ζπγθεθξηκέλσλ θσδηθώλ ΕΚΑ, αλ θαη κόλν αλ δελ δύλαηαη λα πινπνηεζνύλ εξγαζίεο
αμηνπνίεζεο θαη αλαθύθισζεο ησλ πιηθώλ απηώλ.
Εηδηθόηεξα, κέρξη ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία κνλάδαο αλαθύθισζεο ΑΕΚΚ ζηελ
επξύηεξε πεξηνρή θαη ζηελ εκβέιεηα ηεο νπνίαο ζα εληάζζεηαη ν Δήκνο Ακπληαίνπ θαη
ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζε ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ΥΠΕΚΑ, απόβιεηα ηνπ
θεθ. 17 θαη ινηπά αδξαλή άιισλ θεθαιαίσλ ηνπ ΕΚΑ ζα κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ κε
ζθνπό ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ιαηνκείνπ. Όηαλ θαη αλ θαηαζθεπαζηεί κνλάδα
αλαθύθισζεο ΑΕΚΚ πνπ ζα θαιύπηεη γεσγξαθηθά ην Δήκν Ακπληαίνπ, ν ρώξνο ζα
κεηαηξαπεί ζε ρώξν ππνδνρήο ππνιεηκκάησλ (κε αλαθπθιώζηκσλ) κνλάδαο
επεμεξγαζίαο ΑΕΚΚ. [...]».
Πεξαηηέξσ, κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 1381/30.04.2018 απόθαζε ηνπ Διιεληθνύ
Οξγαληζκνύ Αλαθύθισζεο απνθαζίζηεθε ε επέθηαζε ηεο γεσγξαθηθήο εκβέιεηαο

ηνπ πιινγηθνύ πζηήκαηνο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Δθζθαθώλ,
Καηαζθεπώλ θαη Καηεδαθίζεσλ ΑΝΑΚΔΜ Α.Δ. (Αλαθύθισζε ΑΔΚΚ Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο Α.Δ.), κεηαμύ άιισλ, ζηνλ λνκό Φιώξηλαο, θαηά ηξνπνπνίεζε ηεο
αξρηθήο απόθαζεο έγθξηζεο. Με ην δε ππ’ αξηζ. πξση. 116/10-05-2018 ( αξηζ. πξση.
εηζεξρ. 7674/01-06-2018), ε εηαηξεία ΑΝΑΚΔΜ Α.Δ. έθαλε γλσζηό ζηνλ Γήκν
Ακπληαίνπ όηη ζηελ Π.Δ. Φιώξηλαο ιεηηνπξγεί κνλάδα επεμεξγαζίαο Απνβιήησλ
Δθζθαθώλ, Καηαζθεπώλ θαη Καηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) ζηελ πεξηνρή Βεύεο
Φιώξηλαο, κε ηελ επσλπκία «ΔΡΓΟΝ ΑΣΣΔΒΔ», βάζεη ησλ κε ΑΓΑ
71Α7ΛΦ-ΦΦΧ Πξόηππσλ Πεξηβαιινληηθώλ Γεζκεύζεσλ ηεο, είλαη δε
ζπκβεβιεκέλε κε ην πιινγηθό ύζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΔΓ)
ΑΝΑΚΔΜ Α.Δ..
Ο Γήκνο Ακπληαίνπ έιαβε γλώζε ησλ αλσηέξσ ηελ 01.06.2018, ήηνη θαηόπηλ ηεο
ζύλαςεο ηεο θξίζηκεο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο κε ηελ αλάδνρν εηαηξία. Δηδηθόηεξα, ηελ
01.06.2018, ελεκεξώζεθε αθελόο γηα ηελ έλαξμε ηεο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ
πιινγηθνύ πζηήκαηνο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ
ηνπ νξίσλ, αθεηέξνπ, δε, γηα ηελ ππνρξέσζε δηαρείξηζεο ησλ ζρεηηθώλ απνβιήησλ,
ζπκβαιιόκελνο κε ΔΓ ΑΔΚΚ. Όζνλ δε αθνξά ζηνλ ρξόλν ζύλαςεο ηεο θξίζηκεο
ζύκβαζεο κε ηελ αλάδνρν εηαηξία, λα αλαθεξζεί πσο από ηνλ ζπλδπαζκό ησλ σο άλσ
δηαηάμεσλ, ζπλάγεηαη όηη ε ζύκβαζε θαηαξηίζηεθε κε ηελ θνηλνπνίεζε, κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο ηνπ ΔΗΓΗ, ζηνλ κεηνδόηε, ηεο απόθαζεο πεξί θαηαθύξσζεο ηνπ
απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη όρη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο
(ΓΔθΛάξ 384/2017), ην έγγξαθν ηεο νπνίαο έρεη απνδεηθηηθό θαη όρη ζπζηαηηθό
ραξαθηήξα
(ηΔ 717/2010, ηΔ
3708/2008, ηΔ
2053/2008, ηΔ
605/1995, ηΔ 2676/1997, ηΔ 4467/1995, ηΔ 1297/2013). πλεπώο, θαηαξηίζηεθε
πιήξσο κε ηελ αλαθνίλσζε ζηνλ αλάδνρν ηεο θαηαθπξσηηθήο απόθαζεο θαη αζρέησο
ηεο ππνγξαθήο ηεο νηθείαο ζύκβαζεο (ηΔ 4866/2014, 4597/2013, 1297/2013).
Σνύησλ δνζέλησλ, είλαη ζαθέο πσο ε θαηάξηηζε ηεο ζύκβαζεο κε ηελ αλάδνρν
εηαηξία έιαβε ρώξα ζε ρξόλν πξνγελέζηεξν ηεο ελεκέξσζεο ηνπ Γήκνπ πεξί ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Απνβιήησλ Δθζθαθώλ, Καηαζθεπώλ θαη
Καηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) ζηελ πεξηνρή Βεύεο Φιώξηλαο, κε ηελ επσλπκία «ΔΡΓΟΝ
ΑΣΣΔΒΔ», ε νπνία είλαη ζπκβεβιεκέλε κε ην πιινγηθό ύζηεκα Δλαιιαθηηθήο
Γηαρείξηζεο (ΔΓ) ΑΝΑΚΔΜ Α.Δ.. Απηό έρεη σο άκεζε ζπλέπεηα ηε κε
ζηνηρεηνζέηεζε ππαηηηόηεηαο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ γηα ηελ, θαησηέξσ
αλαθεξόκελε, λνκηθή, σο εθ ηεο ύπαξμεο ηνπ αξ. 33 ηνπ Ν. 4270/2014, αδπλακία
εθηέιεζεο ηεο ήδε θαηαξηηζκέλεο ζύκβαζεο.
πγθεθξηκέλα, ε αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ αξ. 33 ηνπ Ν.
4270/2014, ππό όιεο ηηο εηδηθόηεξεο κνξθέο ηεο (αξρή ηεο νηθνλνκηθόηεηαο, αξρή ηεο
απνδνηηθόηεηαο θαη αξρή ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο), παξέρεη, αθξηβώο ζύκθσλα κε
ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο σο αξρήο, κία γεληθή θαηεύζπλζε θαη δείθηε πξνζαλαηνιηζκνύ
ζπκπεξηθνξάο. Από ηελ αξρή, απηή θαζ’ εαπηήλ, δελ πξνθύπηεη επζέσο κία
ζπγθεθξηκέλε πξάμε ή ζπκπεξηθνξά πνπ πξέπεη λα ηεξεζεί, αιιά νη απνδέθηεο ηεο
ζπκκνξθώλνληαη πξνο ηελ αξρή ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ζην πιαίζην
ηζρύνο θαη εθαξκνγήο ηεο, ζηα εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα ησλ εηδηθόηεξσλ
δηαηάμεσλ ηεο ειιεληθήο έλλνκεο ηάμεο.
Δλ πξνθεηκέλσ, εθόζνλ ε δηαρείξηζε ησλ αδξαλώλ απνβιήησλ αλαηίζεηαη ζηελ
εηαηξία «Αλαθύθισζε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ΑΔ» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ κνλάδα
επεμεξγαζίαο Απνβιήησλ Δθζθαθώλ, Καηαζθεπώλ θαη Καηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) κε
ηελ επσλπκία «ΔΡΓΟΝ ΑΣΣΔΒΔ», κε ηελ νπνία θαη ζπκβάιιεηαη, πξνθύπηεη πσο

θαιύπηεηαη επαξθώο ε αλάγθε ηνπ Γήκνπ λα ξπζκίζεη ηε δηάζεζε ησλ αδξαλώλ
απηώλ απνβιήησλ, κε άκεζν απνηέιεζκα ε ζπλέρηζε ηεο ππ’ αξηζ. 7265 ζύκβαζεο λα
ζηεξείηαη αληηθεηκέλνπ θαη λα παξίζηαηαη άζθνπε. Τπνγξακκίδεηαη δε όηη ε άζθνπε
εκκνλή ζηελ ζύκβαζε ζπλεπάγεηαη ηελ δηάζεζε δαπάλεο πνπ δελ είλαη
δεκνζηνλνκηθώο αλαγθαία, αληίζεηα πξνο ην δεκόζην ζπκθέξνλ θαη ηελ
αλαγθαζηηθνύ δηθαίνπ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο (ΝΚ
241/2015).
Καηόπηλ ηνύησλ, θαζίζηαηαη ζαθέο πσο ε ζύκβαζε πνπ ζπλήςε ν Γήκνο Ακπληαίνπ
κε ηελ αλάδνρν εηαηξία θαηέζηε άλεπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνύην δηόηη δελ πθίζηαηαη
πιένλ ε αλάγθε ε νπνία πξνϋπήξρε θαη αθνξνύζε ζηελ θαηνρή θαη δηαρείξηζε θάδσλ
απόξξηςεο αδξαλώλ απνβιήησλ θαη ε ηθαλνπνίεζε ηεο νπνίαο ζα ηθαλνπνηνύληαλ
κέζσ ηεο εθηέιεζεο ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο ησλ 42 θάδσλ απόξξηςεο
αδξαλώλ πιηθώλ. ε πεξίπησζε δε πνπ ν Γήκνο θαινύληαλ λα πιεξώζεη ηελ ζρεηηθή
δαπάλε ζα παξαβίαδε επζέσο ην αξ. 33 ηνπ Ν. 4270/2014 θαη δε ηελ αξρή ηεο
ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο δηόηη ζα αλάισλε ρξήκαηα γηα ηελ πξνκήζεηα
αληηθεηκέλσλ ηα νπνία δελ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ, θαη
ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ αδξαλώλ απνβιήησλ ε νπνία πιένλ αλήθεη ζηελ
εηαηξία ΑΝΑΚΔΜ ΑΔ θαη ζηελ ζπκβιεζείζα κε απηήλ κνλάδα επεμεξγαζίαο
«ΔΡΓΟΝ ΑΣΣΔΒΔ». Δηδηθόηεξα, ην έξγν ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ από
εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο θαη θαηαζθεπέο αλήθεη πιένλ ζηελ εηαηξία ΑΝΑΚΔΜ ΑΔ, ε
νπνία σο πιινγηθό ύζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Δθζθαθώλ,
Καηαζθεπώλ & Καηεδαθίζεσλ (ΔΓ ΑΔΚΚ) απνηειεί ηνλ ππεύζπλν θνξέα γηα ηελ
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ΑΔΚΚ ζηηο πεξηνρέο εκβέιεηάο ηεο, όπσο ελ πξνθεηκέλσ ν
Γήκνο Ακπληαίνπ. πλεπεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αλσηέξσ κνλάδαο επεμεξγαζίαο ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ απνβιήησλ είλαη ε έθιεηςε ηεο αλάγθεο πξνκήζεηαο εθ κέξνπο ηνπ
Γήκνπ Ακπληαίνπ ησλ 42 θάδσλ απόξξηςεο αδξαλώλ πιηθώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
αλσηέξσ δηαθήξπμε θαη θαη’ επέθηαζε ε κε λνκηκνπνίεζε ηνπ Γήκνπ λα πξνβεί ζε
δηάζεζε πίζησζεο θαη ζε εθηακίεπζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο θαη ηνύην δηόηη ηελ
δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία ησλ αδξαλώλ πιηθώλ αλαιακβάλεη ε εηαηξία
«Αλαθύθισζε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ΑΔ» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ κνλάδα
επεμεξγαζίαο Απνβιήησλ Δθζθαθώλ, Καηαζθεπώλ θαη Καηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) κε
ηελ επσλπκία «ΔΡΓΟΝ ΑΣΣΔΒΔ», κε ηελ νπνία θαη ζπκβάιιεηαη.
πλεπώο, ε ζύκβαζε πνπ ζπλήςε ν Γήκνο κε ηελ αλάδνρν εηαηξία «ΑΦΟΙ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΙΚΔ Δμνπιηζκόο Αλαθύθισζεο» δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί γηα
ιόγνπο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ Γήκνπ, κε ππάξρνπζαο πιένλ αλάγθεο
ησλ 42 θάδσλ απόξξηςεο αδξαλώλ πιηθώλ. Σνύην δηόηη, όπσο αλαθέξζεθε, ε αξρή
ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4270/2014 επηηάζζεη
ε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ ππνρξεώζεσλ, κεηαμύ άιισλ, ησλ ΟΣΑ, λα
δηελεξγείηαη κε ζύλεζε, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο βησζηκόηεηαο. Η αξρή
απηή εμεηδηθεύεηαη θαη ζηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθόηεηαο, ππό ηελ έλλνηα ηεο επηβνιήο
επηινγήο πνιηηηθώλ πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ ειάρηζηε δεκνζηνλνκηθή επηβάξπλζε θαη
κάιηζηα κε ηε ρξήζε κόλν ησλ αλαγθαίσλ δηνηθεηηθώλ πόξσλ. Δπηπιένλ, ε αξρή απηή
ππνρξεώλεη αθελόο ηα αξκόδηα όξγαλα λα ελεξγήζνπλ γηα ηελ ιύζε ηεο ζύκβαζεο,
αθεηέξνπ δε ην αληηζπκβαιιόκελν κέξνο, πνπ σο έληηκν θαη λνκηκνθξόλνλ νθείιεη λα
ζεβαζηεί ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, λα δερηεί ή αλερηεί ηελ
ιύζε ηεο ζύκβαζεο κε ηνλ Γήκν Ακπληαίνπ.
ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, εθόζνλ ν Γήκνο Ακπληαίνπ αδπλαηεί λνκηθά λα εθδώζεη
εθείλεο ηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο,

είλαη εκθαλέο πσο ζπληξέρεη πεξίπησζε λνκηθήο αδπλακίαο εθπιήξσζεο θαη κάιηζηα,
κε δεδνκέλε ηελ αλππαξμία ππαηηηόηεηαο, επέξρεηαη πιήξεο ακνηβαία απαιιαγή ησλ
δύν κεξώλ από ηηο ππνρξεώζεηο πνπ αλέιαβαλ (αξ. 336, 380 ΑΚ). Δηδηθόηεξα, ν
Γήκνο απαιιάζζεηαη από θάζε ππνρξέσζε εμαηηίαο αδπλακίαο ηνπ λα εθπιεξώζεη
ηελ παξνρή ε νπνία όκσο νθείιεηαη ζε γεγνλόο γηα ην νπνίν απηόο δελ θέξεη επζύλε
θαη ζπγθεθξηκέλα εμαηηίαο ηεο ιεηηνπξγίαο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Απνβιήησλ
Δθζθαθώλ, Καηαζθεπώλ θαη Καηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) ζηελ πεξηνρή Βεύεο Φιώξηλαο,
κε ηελ επσλπκία «ΔΡΓΟΝ ΑΣΣΔΒΔ», ε νπνία είλαη δε ζπκβεβιεκέλε κε ην
πιινγηθό ύζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΔΓ) ΑΝΑΚΔΜ Α.Δ. θαη
ζπλεπάγεηαη αδπλακία ηνπ λα δηαρεηξηζηεί ην έξγν ηεο απνθνκηδήο ησλ αδξαλώλ
απνβιήησλ. Αληίζηνηρα, απαιιάζζεηαη θαη ε αλάδνρνο εηαηξία από ηελ ππνρξέσζε
πξνκήζεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο (42 θάδνη), θαζώο επέξρεηαη απηνδίθαηε
εθ ηνπ λόκνπ ακνηβαία απόζβεζε ησλ εθαηέξσζελ ελνρώλ.
ε θάζε πεξίπησζε, ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε, ήηνη ζηελ ιύζε ηεο ζύκβαζεο, νδεγεί θαη
ε θαιή πίζηε (αξ. 288 ΑΚ). πγθεθξηκέλα, θαη αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο θαιήο
πίζηεο, λα αλαθεξζεί πσο σο αληηθεηκεληθή ή ζπλαιιαθηηθή θαιή πίζηε λνείηαη ε
επζύηεηα θαη εληηκόηεηα πνπ ππαγνξεύεηαη ζε θάζε άλζξσπν από ηηο αλάγθεο ηεο
θνηλσληθήο ζπκβίσζεο (ΑΠ 615/1994), ή, θαη’ άιιε δηαηύπσζε, ε επηβαιιόκελε ζηηο
ζπλαιιαγέο ζπκπεξηθνξά, θαηά ηελ θξίζε ρξεζηνύ θαη ερέθξνλα αλζξώπνπ (ΑΠ
678/1996). Η αξρή ηεο θαιήο πίζηεο, όπσο πξνβιέπεηαη καδί κε ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε
ζην άξζξν 288 ηνπ ΑΚ, κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε ή αθόκε θαη ηελ
ιύζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπκβαηηθνύ δεζκνύ. Δηδηθόηεξα, ε αξρή ηεο θαιήο πίζηεο
κπνξεί λα απνηειέζεη λόκηκν ιόγν κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο θαη
πξνζιακβάλεη ηελ πην ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηνπ ζπνπδαίνπ ιόγνπ θαηαγγειίαο. Η
αξρή ηεο θαιήο πίζηεο απνηειεί αλαγθαζηηθό δίθαην (βι. αξ. 3 ΑΚ) θαη επνκέλσο, δελ
κπνξεί λα παξαθακθζεί ε εθαξκνγή ηεο, πνπ νδεγεί ζηε ιύζε κίαο ζύκβαζεο, αθόκε
θαη εάλ ηα κέξε ζπκθώλεζαλ δηαθνξεηηθά. πνπδαίνο ιόγνο θαηαγγειίαο κίαο
ζύκβαζεο είλαη ην πεξηζηαηηθό ή ην πιέγκα πεξηζηαηηθώλ, ην νπνίν δηθαηνινγεί ελ εθ
κέξνπο ηνπ θαηαγγέινληνο πξόσξε ιύζε ηεο ζύκβαζεο, κε θξηηήξην ηελ θαιή πίζηε,
ε νπνία επηβάιιεη ζηνλ αληηζπκβαιιόκελν ηνπ θαηαγγέινληνο, σο έληηκν άλζξσπν,
λα ζπλεθηηκήζεη κε ηα δηθά ηνπ ζπκθέξνληα θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ θαηαγγέινληνο
θαη λα δερηεί σο κε αλεθηή γηα ηνλ θαηαγγέιινληα ηε ζπλέρηζε ηεο ζύκβαζεο (πξβ.
ΑΠ 10/1995).Σν εάλ θαηά ηελ θαιή πίζηε ζπληξέρεη ζπνπδαίνο ιόγνο γηα ηελ
θαηαγγειία θξίλεηαη απαξαηηήησο κε ζπλεθηίκεζε ησλ ηδηαίηεξσλ πεξηζηάζεσλ ηεο
εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλεο ζύκβαζεο, πνπ κπνξεί λα αθνξνύλ ζηελ άξζε ηνπ ιόγνπ
ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο, ηε ζηάζκηζε ησλ εθαηέξσζελ ζπκθεξόλησλ θ.α. (ΝΚ
241/2015). Καηά ζπλέπεηα, δηθαηνινγείηαη ε αλαινγηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή εθαξκνγή
ηνπ άξζξνπ 288 θαη γηα ηελ ζεκειίσζε ιόγνπ κνλνκεξνύο ιύζεσο κηαο δηνηθεηηθήο
ζύκβαζεο ζπλεπεία ζπνπδαίνπ ιόγνπ.
Όζνλ αθνξά ζηνλ ηξόπν ιύζεοηεο ζύκβαζεο, πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε, όπσο ήδε ζεκεηώζεθε θαη αλσηέξσ, εθαξκόδνληαη
αλαινγηθώο νη δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ, όπνπ ξπζκίδεηαη ε πεξίπησζε ππαλαρώξεζεο από ηε
ζύκβαζε ή θαηαγγειίαο απηήο (383 επ., 700 ΑΚ), ζην βαζκό πνπ απερνύλ γεληθέο
αξρέο ηνπ δηθαίνπ, αθνύ δελ ππάξρεη άιιε εηδηθή ξύζκηζε ζην λόκν ή εηδηθόο όξνο
ζηε ζύκβαζε, (ηΔ 2091/2007). ηνλ Αζηηθό Κώδηθα πεξηέρνληαη ινηπόλ δηαηάμεηο,
νη νπνίεο, σο εθ ηεο θύζεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, ηπγράλνπλ επξύηεξεο
εθαξκνγήο πνπ επεθηείλεηαη θαη ζηελ ππαγόκελε ζην δηνηθεηηθό δίθαην ύιε.
πλαθώο, ε ξεηή δηάηαμε ζην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο πσο νη δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ
Κώδηθα ηπγράλνπλ εθαξκνζηέεο ζπκπιεξσκαηηθά, ππό ηελ έλλνηα πξνθαλώο κε

ύπαξμεο δηαηάμεσλ πνπ λα ξπζκίδνπλ εηδηθόηεξα ηα αλαθπόκελα δεηήκαηα, είλαη
απιώο ζύκθσλε κε ηελ γεληθόηεξε θξαηνύζα αληίιεςε πεξί ζπκπιεξσκαηηθήο
εθαξκνγήο ελ γέλεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΑΚ ζηηο δηνηθεηηθέο ζπκβάζεηο (ηΔ 5362,
4134/1996). Πξάγκαηη, σο πξνο ηελ δπλαηόηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα
απαιιαρζεί από ηηο ππνρξεώζεηο ηεο από ηελ ζύκβαζε ιόγσ λνκηθήο αδπλακίαο
εθπιήξσζεο ηνπο, δελ πθίζηαηαη ζρεηηθή δηάηαμε λόκνπ ζε θείκελν δηνηθεηηθήο
λνκνζεζίαο, θαηά ζπλέπεηα, ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε πξέπεη λα γίλεη δεθηό όηη
έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα (ΓΔθΘεο 734/2018, πξβι.
ΓΔθΑζ 3413/2013). Δπηπιένλ, έρεη γίλεη λνκνινγηαθά δεθηή ε ζπκπιεξσκαηηθή
εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ αξ. 288 ΑΚ (ηΔ 2140/2000, 74/1992).
Μεηαμύ ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ ηνπ ΑΚ πνπ εθαξκόδνληαη αλαινγηθά ελ πξνθεηκέλσ,
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη απηή ηνπ άξζξνπ 700 ΑΚ, ε νπνία νξίδεη ηα πεξί θαηαγγειίαο
(βι. ζρεηηθά γηα εθαξκνγή ηνπ ά. 700 ΑΚ ζε ζύκβαζε πξνκήζεηαο ΓΔθΑζ 538/2012,
ΣΝΠ Nomos). πγθεθξηκέλα, ε αλσηέξσ δηάηαμε νξίδεη όηη «ν εξγνδόηεο έρεη
δηθαίσκα έσο ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ λα θαηαγγείιεη νπνηεδήπνηε ηε ζύκβαζε. Αλ
γίλεη θαηαγγειία, νθείιεηαη ζηνλ εξγνιάβν ε ζπκθσλεκέλε ακνηβή, αθαηξείηαη όκσο απ’
απηήλ ε δαπάλε πνπ εμνηθνλνκήζεθε από ηε καηαίσζε ηεο ζύκβαζεο, θαζώο θαη
νηηδήπνηε άιιν σθειήζεθε ν εξγνιάβνο από άιιε εξγαζία ηνπ ή παξέιεηςε κε δόιν λα
σθειεζεί». Γίλεηαη σζηόζν δεθηό, όηη είλαη δπλαηή ε άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο
θαηαγγειίαο, ρσξίο λα ππνρξενύηαη ν θαηαγγέιισλ λα θαηαβάιεη ηελ ζπκθσλεκέλε
ακνηβή, όηαλ γηα ιόγνπο πνπ δελ αλάγνληαη ζηελ ζθαίξα επζύλεο ηνπ, αδπλαηεί λα
απνδερηεί ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (βι. ζρεη. Κνξλειάθεο, ζει. 539, αξ. 45, όπνπ νη
πεξηπηώζεηο απηέο όπνπ πξηλ από ηελ εθπιήξσζε ηεο παξνρήο ν ζθνπόο ηεο ελνρήο
εθπιεξώλεηαη κε άιιν ηξόπν, εθιείπεη ή καηαηώλεηαη, αληηκεησπίδνληαη θπξίσο κε
πξνζθπγή ζηε ζεσξία ησλ «ζθαηξώλ επηξξνήο»). Σνύην δε, θαζώο είλαη δπλαηό ε
επέιεπζε γεγνλόησλ (ηα νπνία δελ εκπίπηνπλ ζηελ ζθαίξα επηξξνήο θαη δξάζεο ηνπ
θαηαγγέιινληνο) πξηλ από ηελ πξνζθνξά ηεο παξνρήο, λα θαζηζηά αλέθηθην ην ζθνπό
ηεο ελνρήο ή λα επηθέξεη ηελ επίηεπμε ηεο ελνρήο ρσξίο ηελ πξάμε παξνρήο ηνπ
νθεηιέηε, νπόηε ζα πξόθεηηαη γηα αλππαίηηα αδπλακία παξνρήο πνπ επηβάιιεη ηελ
θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο (βι. ζρεηηθά Γεσξγηάδεο Απ., Γεληθό Δλνρηθό Γίθαην, §27
αξ. 7). Με ηελ θαηαγγειία ινηπόλ, ηεο επίκαρεο ζύκβαζεο θαη’ άξζξν 700 ΑΚ, ζε
ζπλδπαζκό κε όζα ζεκεηώζεθαλ αλσηέξσ πεξί αδπλακίαο παξνρήο, επέξρεηαη ε
θνηλή απαιιαγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ από ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο θαη’ άξζξ. 380 εδ. α’
ΑΚ.
Πεξαηηέξσ, ε θαηαγγειία είλαη κνλνκεξήο δηθαηνπξαθηηθή δήισζε ηνπ
θαηαγγέινληνο θαη δελ ππόθεηηαη ζε νξηζκέλν ηύπν, πιελ ησλ πεξηπηώζεσλ όπνπ ην
απαηηεί ν λόκνο. Χζηόζν, πξέπεη λα γίλεη δεθηό όηη ζηε ζέζε ηεο δειώζεσο
θαηαγγειίαο ππεηζέξρεηαη ε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ γηα ηελ
κνλνκεξή ιύζε ηεο δηνηθεηηθήο ζύκβαζεο. Πεξαηηέξσ, νη δηνηθεηηθέο ζπκβάζεηο
ραξαθηεξίδνληαη από ηελ ππεξέρνπζα εμνπζηαζηηθή ζέζε ηνπ Γεκνζίνπ ζε ζρέζε κε
ην αληηζπκβαιιόκελν κέξνο, πνπ εθδειώλεηαη κε ηε κνλνκεξή, κέζσ δηνηθεηηθώλ
πξάμεσλ, επέκβαζε ησλ νξγάλσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην ζπκβαηηθό δεζκό. Η ππεξέρνπζα
εμνπζηαζηηθή ζέζε ηνπ Γεκνζίνπ ζε κία δηνηθεηηθή ζύκβαζε εμαζθαιίδεηαη από ην
εηδηθό λνκνζεηηθό θαζεζηώο πνπ δηέπεη απηή ηε ζύκβαζε (ηΔ 4164/1997, 927/1995
θ.α.). πλεπώο, ε ελ ιόγσ ζύκβαζε ιύεηαη είηε δηα ζπκβάζεσο ησλ κεξώλ είηε δηα
απνθάζεσο κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
Δπηπξόζζεηα, ε θαηαγγειία θαη ιύζε ηεο επίκαρεο ζύκβαζεο δηθαηνινγείηαη ελ
πξνθεηκέλσ θαη επεηδή ηα σο άλσ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ζπληζηνύλ παξάιιεια θαη

απξόνπηε κεηαβνιή ησλ ζπλζεθώλ, ζηηο νπνίεο ακθόηεξνη νη ζπκβαιιόκελνη
ζηήξημαλ ηε ζύλαςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζύκβαζεο, δειαδή ζπληζηνύλ αλαηξνπή ηνπ
δηθαηνπξαθηηθνύ ζεκειίνπ ηεο. Δηδηθόηεξα, ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ ακθόηεξα
ηα κέξε είραλ ππόςε ηνπο θαηά ηε ζύλαςε ηεο επίκαρεο ζύκβαζεο, έγθεηην ζην όηη
κέρξη πξόηηλνο, ηα ΑΔΚΚ κεηαθέξνληαλ θαη ελαπνηίζελην κεκνλσκέλα από ηνλ θάζε
δεκόηε, ζηνλ κνλαδηθό εγθεθξηκέλν ρώξν δηάζεζεο, κε απνηέιεζκα αθελόο κελ λα
επηβαξύλνληαη ρξεκαηηθά νη δεκόηεο, αθεηέξνπ δε λα ππνβαζκίδεηαη ην πεξηβάιινλ,
ελώ ζθνπόο ηεο ζύκβαζεο ήηαλ ε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ΑΔΚΚ.
ήκεξα σζηόζν, ηα σο άλσ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ νδήγεζαλ ζηε ζύλαςε ηεο
επίκαρεο ζύκβαζεο, δελ ζπληξέρνπλ εμαηηίαο ηεο επέθηαζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΓ
ΑΝΑΚΔΜ Α.Δ. ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Φιώξηλαο.
Καζίζηαηαη θαηά ζπλέπεηα ζαθέο από ηα αλσηέξσ, όηη όινη νη δηαρεηξηζηέο ησλ
ΑΔΚΚ ππνρξενύληαη λα ζπλεξγάδνληαη ππνρξεσηηθά κε ην ΔΓ ΑΝΑΚΔΜ Α.Δ.
Καηά ζπλέπεηα, ηα ΑΔΚΚ δελ ζα κεηαθέξνληαη θαη ελαπνηίζεληαη πιένλ κεκνλσκέλα
από ηνλ θάζε δεκόηε όπσο ίζρπε κέρξη πξόηηλνο, αιιά ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΓ
ΑΝΑΚΔΜ Α.Δ. ηνπ νπνίνπ ε ιεηηνπξγία επεθηάζεθε ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα
Φιώξηλαο, κεηά ηε ζύλαςε ηεο επίκαρεο ζύκβαζεο. Παξάιιεια, εμαηηίαο ησλ
αλσηέξσ, ν ζθνπόο ηεο ζύκβαζεο πνπ έγθεηηαη ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο
ησλ ΑΔΚΚ, ζα επηηεπρζεί εμαηηίαο ηεο επέθηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΓ
ΑΝΑΚΔΜ Α.Δ., ρσξίο λα απαηηείηαη θακία ελέξγεηα εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ. Άιισζηε,
ε πιένλ ελδεδεηγκέλε κέζνδνο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ΑΔΚΚ, απαηηεί ε
νξγάλσζε ησλ ζπζηεκάησλ ζπιινγήο ησλ ΑΔΚΚ, θαη ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπο ζε
θάδνπο, λα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΓ ΑΝΑΚΔΜ Α.Δ.
Δπηπιένλ, θξίλεηαη ζθόπηκν λα ηνληζζεί όηη ηα σο άλσ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ
αλεηξάπεζαλ κεηαγελέζηεξα, όρη κόλνλ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο
επίκαρεο ζύκβαζεο, αιιά απνηέιεζαλ θαη ηε βάζε απηήο, θαηά ηε ζέιεζε ακθόηεξσλ
ησλ κεξώλ, όπσο πξνθύπηεη από ηε ζρεηηθή Γηαθήξπμε θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο. Χο
εθ ηνύηνπ, εμαηηίαο ηνπ «νπζηώδνπο» ησλ αλσηέξσ πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ γηα ηε
ζύλαςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζύκβαζεο, ε κεηαγελέζηεξε αλαηξνπή ηνπο θαζηζηά άλεπ
αληηθεηκέλνπ ηελ εθηέιεζή ηεο, ζύκθσλα κε ηελ θαιή πίζηε, ηα ρξεζηά ήζε.
Η γλσκνδόηεζε είλαη αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο απόθαζεο απηήο.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 211/2018.
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