ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι
Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο
: 2313-313690

Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 22- 01 - 2018
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Αριθµός Απόφασης :017/2018
ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών στα
πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «∆ιαχείρισης
ογκωδών απορριµµάτων & µπαζοαπορριµµάτων».
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 22η του µήνα Ιανουαρίου έτους
2018, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 22:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 1221/18-01-2018
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα
τριών (33) µελών ήταν παρόντες είκοσι πέντε(25) και απόντες οκτώ(08) οι οποίοι δεν
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
Αβραµίδης Κυριάκος
Κωνσταντίνου Κυριάκος
Γυµνόπουλος Κοσµάς
Μανωλόπουλος Βασίλης
Σουσλόγλου Νικόλαος
Κατζικάς Γεώργιος
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος
Ιωαννίδης Εµµανουήλ
Κουσενίδης Αλέξανδρος
Κεσόγλου Παύλος
Παναγιωτίδης Γαβριήλ
Καρράς Ευστράτιος
Ναλµπαντίδου Αφροδίτη
Σιδηρόπουλος Σάββας
Γρούγιος Ηλίας
Μεζίκης Βασίλειος
Κυριλλίδης Γεώργιος
Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή
Αθανασιάδης Ιωάννης
Καζαντζίδης Γεώργιος
Πεχλιβανίδης Νικόλαος
Αβραµίδης Μωυσής
Λαδάς Παράσχος
Γκαλέτσης Αθανάσιος
Σµήλιος Ηλίας
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ΑΠΟΝΤΕΣ :
Εµεινίδης Αναστάσιος
Βαλάνος Νικόλαος
Μαυρίδου Αναστασία
Αποστολίδου Μαρία
Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία
Λαΐνάκου Αφροδίτη
Τσοµπανοπούλου Μελίσα
Νοτάκης Ιωάννης
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του
άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου
Λάζαρος.
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη.
Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου Αναστασία και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη, αλλά δεν παρέστη καµία.
Μετά την συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο ∆ηµοτικός
Σύµβουλος κ. Νοτάκης Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Κατζικάς Γεώργιος
έθεσε υπόψη των µελών ότι:
Με την µε αριθµό 338/31-10-16 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «∆ιαχείριση ογκωδών απορριµµάτων &
µπαζοαπορριµµάτων» ενώ µε την µε αριθµό 217/16 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η
τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίσθηκε η απαιτούµενη πίστωση. Στην
συνέχεια εκδόθηκε η µε αριθµό διακήρυξης 1503/16, η οποία δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε
στο
Κεντρικό
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
∆ηµόσιων
Συµβάσεων,
λαµβάνοντας
Α∆ΑΜ
16PROC005437572/23-11-16.
Την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, 07-12-2016, κατατέθηκαν στην επιτροπή δύο (2) φάκελοι
υποψήφιων αναδόχων και συγκεκριµένα από τις εταιρείες:
1. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α∆ΡΑΝΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε, µε ΑΦΜ 999124052, ∆.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, µε
αριθµ.πρωτ. προσφοράς 17504/07-12-16
2. Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε, µε ΑΦΜ 999126094, ∆.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, µε
αριθµ.πρωτ. προσφοράς 17509/07-12-16
Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών στοιχειών, την αποσφράγιση των
οικονοµικών προσφορών και την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης εκδόθηκαν α) η µε
αριθµ.249/09-12-16 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α ΩΒΥΑΩΨΕ-Χ69) και β) η µε αριθµ.262/2212-16 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 6Υ1ΞΩΨΕ-ΖΧΣ) σύµφωνα µε τις οποίες έγινε η
κατακύρωση της ανάθεση στην εταιρία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α∆ΡΑΝΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε δεδοµένου ότι
κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση του
διαγωνισµού και χαµηλότερη από αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια της ανάθεσης.
Στην συνέχεια, ο δήµος υπέγραψε µε την ανάδοχο εταιρία την µε αριθµ.πρωτ. 2796/02-02-17
σύµβαση µε χρονική διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή και δυνατότητα παράτασης µέχρι το 50%.
Έχοντας υπ όψιν:
Α) 1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού.
Ειδικότερα τα ακόλουθα άρθρα:
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Το άρθρο 132 αναφορικά µε την δυνατότητα τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκεια
τους όπου αναφέρονται τα εξής: 1. Οι συµβάσεις και οι συµφωνίες-πλαίσιο µπορούν να
τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηµατικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς
και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύµβασης στις οποίες µπορεί να
περιλαµβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιµών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το
αντικείµενο και τη φύση των ενδεχόµενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό
τους οποίους µπορούν να ενεργοποιηθούν. ∆εν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που
ενδέχεται να µεταβάλουν τη συνολική φύση της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο'
ii.
Το άρθρο 216 αναφορικά µε την παρακολούθηση της σύµβασης παροχής υπηρεσίας ήτοι
1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής
διενεργείται από την καθ' ύλην αρµόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται µε
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο
για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης
των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και
παράταση της διάρκειας της σύµβασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132.
iii.
Το άρθρο 217 παρ. 2 αναφορικά µε την διάρκεια της σύµβασης ήτοι 2. Με αιτιολογηµένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύµβαση, η
συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό
αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειµενικά
δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική
διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα,
κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της
σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
2. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
3. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
4. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
5. Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου
του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις
και ειδικότερα του άρθρου 4 παρ.3 εδαφ.7 όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ.7 του άρθρου 375 του
Ν.4412/16
6. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”
7. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
8. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες
9.
Την µε αριθµ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-0517/τεύχος Β) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»
10.
Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Επίσης, των αποφάσεων εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι:
i.
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Την µελέτη µε αριθµό 110/16 από το τµήµα Μελετών – Κατασκευών & Πολεοδοµικών
Εφαρµογών της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδοµίας-Καθαριότητας & Περιβάλλοντος
2.
Την µε αριθµό 338/31-10-16 απόφαση δηµοτικού Συµβουλίου δήµου περί διενέργειας
διαγωνισµού
3.
Την 218/08-11-16 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 6ΤΟΩΩΨΕ-5Ρ∆) µε την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισµού και έγινε η δέσµευση της
πίστωσης
4.
Την µε αριθµό 1503/16 διακήρυξη του διαγωνισµού και ειδικότερα τα άρθρα 27 και 31
αναφορικά µε την εκτέλεση και δυνατότητα παράτασης της σύµβασης
5.
Την µε αριθµό 249/16 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΩΒΥΑΩΨΕ-Χ69) αναφορικά
µε την προσωρινή κατακύρωση του διαγωνισµού
6.
Την µε αριθµό 262/16 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 6Υ1ΞΩΨΕ-ΖΧΣ) αναφορικά
µε την οριστική κατακύρωση του διαγωνισµού
7.
Την µε αριθµ.2796/02-02-17 σύµβαση ανάθεσης (Α∆ΑΜ 17SYMV005753755/02-02-17)
8.
Την µε αριθµ.010/18 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΩΘΘΒΩΨΕ-Ι1Δ))αναφορικά µε
την ψήφιση και δέσµευσης της πίστωσης για το έτος 2018.
9.
Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµό καταχώρησης 167/18 στο βιβλίο εγκρίσεων
και εντολών πληρωµής
10.
Την µε αριθµ.πρωτ.1131/18 αίτηση από την εταιρία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α∆ΡΑΝΩΝ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ
11.
Το µε αριθµ.πρωτ.206/16-01-18 έγγραφο από το Τµήµα Καθαριότητας & Περιβάλλοντος
όπου ζητείται η «παράταση της σύµβασης λόγω µη συµπλήρωσης του τονάζ µεταφοράς & διαχείρισης
ογκωδών απορριµµάτων..για τρεις (3) τουλάχιστον µήνες»
12.
Το από 17-01-18 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης της ανάθεσης
1.

Για την έγκριση της παράτασης της διάρκειας της µε αριθµ.πρωτ. 2796/02-02-17 σύµβασης µε την
εταιρία,
καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Α) Να κάνει δεκτή την αίτηση της εταιρίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α∆ΡΑΝΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ
Β) Να εγκρίνει το από 17/01/18 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
Γ) Να εγκρίνει την παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών στα πλαίσια του
συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «∆ιαχείρισης ογκωδών απορριµµάτων &
µπαζοαπορριµµάτων»,για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών λόγω µη συµπλήρωσης του τονάζ
µεταφοράς & διαχείρισης ογκωδών απορριµµάτων, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από την παραπάνω διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και
τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία
Με ψήφους 24 υπέρ(Αβραµίδης Κυριάκος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας,
Κουσενίδης Αλέξανδρος ,Γυµνόπουλος Κοσµάς, Καρράς Ευστράτιος, Κατζικάς Γεώργιος, Ιωαννίδης
Εµµανουήλ, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κεσόγλου Παύλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σιδηρόπουλος
Σάββας, Μεζίκης Βασίλης, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Ναλπαντίδου
Αφροδίτη, Λαδάς Παράσχος, Γκαλέτσης Αθανάσιος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Αθανασιάδης Ιωάννης,
Ζωναρέλη Κυριακή, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νίκος, Αβραµίδης Μωυσής) 1 κατά (Σµήλιος
Ηλίας)
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Α) Κάνει δεκτή την αίτηση της εταιρίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α∆ΡΑΝΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ.
Β) Εγκρίνει το από 17/01/18 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.
Γ) Εγκρίνει την παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών στα πλαίσια του
συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «∆ιαχείρισης ογκωδών απορριµµάτων &
µπαζοαπορριµµάτων», για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών λόγω µη συµπλήρωσης του τονάζ
µεταφοράς & διαχείρισης ογκωδών απορριµµάτων, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
∆) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 017/2018
Ο Πρόεδρος
Κουσενίδης Αλέξανδρος

Τα Μέλη
Αµπελόκηποι 23 - 01 - 2018

Ακριβές Απόσπασµα

Η Ειδική Γραµµατέας

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Ο Πρόεδρος

Κουσενίδης Αλέξανδρος
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