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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 6 - 7 - 2011
συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 123/2011
Θέµα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση των
υπηρεσιών µε τίτλο «∆ιαχείριση ογκωδών απορριµµάτων και µπαζοαπορριµµάτων»,
προϋπολογισµού 73.800,00€ (µε Φ.Π.Α.). Επαναπροκήρυξη διαγωνισµού µε τροποποίηση των όρων
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6ην του µήνα Ιουλίου του 2011 ηµέρα
της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά
από την αριθ. πρωτ. 8710/30-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα
από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.
∆ιαπιστώθηκε δε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών, παρόντες
ήταν:
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πρόεδρος β) Σιώπης Κων/νος, µέλος γ) Μπουντούρη Παρασκευή, µέλος δ)
Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε)Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος στ) Καρράς Ευστράτιος, µέλος ζ) Σάββα
Αικατερίνη, µέλος η) Κατσαρός Ιωάννης, µέλος.
Απόντες: Αγοραστός Κων/νος.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 18ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη των µελών
Α) 1. Τις διατάξεις του Π.∆.28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως» και πιο συγκεκριµένα το άρθρο 21
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1, εδαφ. 19 παραγρ.5 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης» αναφορικά µε την
συνένωση των δήµων.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 209, 273 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων».
4. Τις διατάξεις του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263Α) «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και
ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και συγκεκριµένα του άρθρου
20 παραγ.13µε το οποίο προστίθενται οι παραγρ. 9 και 10 στο άρθρο 209 του Ν.3463/06
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις της αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291Β’/1108-10) αναφορικά µε τα χρηµατικά όρια για την σύναψη δηµόσιων συµβάσεων.
7. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης µε αριθµ. 36256/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β/2408-10) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
Β) 1. Την 037/16-05-2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία ψηφίσθηκε η απαιτούµενη
πίστωση, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και
καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού.
2. Την υπ’ αριθµό 808/11 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού
3. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισµό
4. Το από 16/06/11 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού
Γ) Το γεγονός ότι η περίληψη της διακήρυξης για την συγκεκριµένη ανάθεση έχει δηµοσιευθεί στο
Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και σύµφωνα µε το
άρθρο 15 του Π.∆. 28/80 και του άρθρου 3 τον Ν.3548/07 σε µια ηµερήσια, σε µια εβδοµαδιαία

εφηµερίδα του νοµού καθώς και σε µια ηµερήσια µεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων (Τύπος της
Θεσσαλονίκης, Αγγελιοφόρος της Κυριακής, Μακεδονία).
καλείται η Οικονοµική Επιτροπή
Α) Να κάνει αποδεκτή την γνωµοδότηση της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών
«∆ιαχείριση ογκωδών απορριµµάτων και µπαζοαπορριµµάτων», σύµφωνα µε την οποία ο
διαγωνισµός δεν έφερε αποτέλεσµα.
Β) Να επαναπροκηρύξει τον διαγωνισµό µε τροποποίηση των όρων διακήρυξης, δεδοµένου ότι καµία
από τις προσφορές που υποβλήθηκαν δεν έγινε δεκτή.
Αναλυτικότερα, στον διαγωνισµό για την ανάθεση των υπηρεσιών «∆ιαχείριση ογκωδών απορριµµάτων
και µπαζοαπορριµµάτων» ενδεικτικού προϋπολογισµού 73.800€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, που
διενεργήθηκε στις 16/06/11 συµµετείχαν οι ακόλουθες εταιρείες:
1. ΑΦΟΙ ΚΕΠΕΛΕΚ & ΣΙΑ ΟΕ
2. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α∆ΡΑΝΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α∆ΡΑΝΩΝ ΑΕ
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από την αρµόδια επιτροπή διαπιστώθηκε ότι :
1. Η εταιρεία µε επωνυµία ΑΦΟΙ ΚΕΠΕΛΕΚ & ΣΙΑ ΟΕ δεν κατέθεσε τα εξής δικαιολογητικά,
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παραγρ.3, 4, 5 της διακήρυξης:
1. Άδεια διαχείρισης στερεών µη επικινδύνων αποβλήτων για τους κωδικούς ΚΑ 17.03, ΚΑ
17.05, ΚΑ 17.06, ΚΑ 17.08
2. Έγκριση από ΕΟΕΣ∆ΑΠ για ΑΕΚΚ και ΚΑ 20.03.07
3. Πιστοποιητικά Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΠΕ∆)
Επιπλέον, η άδεια της παραπάνω εταιρείας υπολογίζεται για δυναµικότητα ΕΚΑ 20 σε
100tn/µήνα και ΕΚΑ 17 σε 100tn/µήνα το οποίο θεωρείται αρνητικό καθώς τα προς διάθεση από
τον ∆ήµο µπαζοαπορρίµατα έως το τέλος του χρόνου ανέρχονται σε 2200 tn και τα ογκώδη σε
1450 tn.
2. Αντίστοιχα, για την δεύτερη εταιρία, µε επωνυµία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α∆ΡΑΝΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ
έχουµε τα εξής:
Σύµφωνα µε την παραγρ. 9 του άρθρου 4, οι συµµετέχοντες εταιρίες έπρεπε να καταθέσουν
«Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ή νόµιµου εκπροσώπου, βεβαιωµένου του γνήσιου της
υπογραφής από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, ότι…α)…ι)», ωστόσο, η παραπάνω εταιρία
κατέθεσε την ζητούµενη υπεύθυνη δήλωση χωρίς να είναι κατά τα ζητούµενα θεωρηµένη για το
γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή.
Επίσης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3,4,5 των δικαιολογητικών, η ανωτέρω εταιρία δεν
κατέθεσε:
1. Άδεια διαχείρισης στερεών µη επικινδύνων αποβλήτων για τους κωδικούς ΚΑ 17.03
2. Έγκριση από ΕΟΕΣ∆ΑΠ για ΑΕΚΚ και ΚΑ 20.03.07
3. Πιστοποιητικά Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΠΕ∆)
3. Τέλος, η εταιρία ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α∆ΡΑΝΩΝ ΑΕ δεν κατέθεσε σύµφωνα µε τα
ζητούµενα των παραγραφ.3 και 4 του σχετικού άρθρου τα εξής:
1. Άδεια διαχείρισης στερεών µη επικινδύνων αποβλήτων για τους κωδικούς ΚΑ 17.05
2. Έγκριση από ΕΟΕΣ∆ΑΠ για ΑΕΚΚ και ΚΑ 20.03.07
3. Πιστοποιητικά Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΠΕ∆)
Με βάση τα παραπάνω, η Οικονοµική Επιτροπή καλείτε να κάνει δεκτή την γνωµοδότησης της
επιτροπής και να επαναπροκηρύξει τον διαγωνισµό µε τροποποίηση των όρων.
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ.
την εισήγηση του προέδρου, το από 16/06/11 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α). Αποδέχεται την γνωµοδότηση της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών
«∆ιαχείριση ογκωδών απορριµµάτων και µπαζοαπορριµµάτων», µε την οποία ο διαγωνισµός δεν έφερε
αποτέλεσµα.
Β). Επαναπροκηρύσσει τον διαγωνισµό µε τροποποίηση των όρων διακήρυξης, δεδοµένου ότι καµία
από τις προσφορές που υποβλήθηκαν δεν έγινε δεκτή.
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 123/2011
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Παναγιωτίδης Γαβριήλ
Ακριβές Απόσπασµα,
Αµπελόκηποι 7 – 7 - 2011
Ο Ειδικός Γραµµατέας

Ο Αντιδήµαρχος

Ε. Κουκουλιώτης

Καζαντζίδης Γεώργιος

