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∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασµα από το πρακτικό της
09/12/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 249/2016

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «∆ιαχείρισης ογκωδών
απορριµµάτων και µπαζοαπορριµµάτων». Προσωρινή Κατακύρωση Αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 9η του µήνα ∆εκεµβρίου, του
έτους 2016, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε
τακτική συνεδρίαση, µετά από την 17228/05-12-2016 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 ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών παρόντες
ήταν:
1) Μεζίκης Βασίλειος (Πρόεδρος), 2) Αποστολίδου Μαρία (µέλος), 3) Ζωναρέλη - Λαζαρίδου
Κυριακή (µέλος), 4) Ράπτου Όλγα (µέλος), 5) Καρράς Ευστράτιος (µέλος).
Απόντες: 1) Κατζικάς Γιώργος (µέλος), 2) Κουσενίδης Αλέξανδρος, 3) Καζαντζίδης Γεώργιος
(µέλος), 4) Σιδηρόπουλος Σάββας (µέλος).
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την ∆ηµοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο έκτακτο θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί σαν
θέµα της ηµερήσιας διάταξης και 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 «∆ιαχείρισης ογκωδών απορριµµάτων
και µπαζοαπορριµµάτων», µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, µόνο βάσει τιµής και ενδεικτικό προϋπολογισµό 59.650,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι
συνολικό ποσό ανάθεσης 73.966,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ενώ µε την µε αριθµό 218/0811-16 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι
διακήρυξης και ψηφίσθηκε η απαιτούµενη πίστωση.
Την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, 07/12/16, κατατέθηκαν δύο (2) φάκελοι υποψήφιων
αναδόχων και συγκεκριµένα από τις εταιρείες:
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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
Σύµφωνα µε το από 07/12/16 πρακτικό, η επιτροπή του διαγωνισµού, µετά των έλεγχο των
δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών προχώρησε στην αποσφράγιση των
οικονοµικών προσφορών οι οποίες ήταν οι εξής:
Α/Α

Εταιρία

Οικονοµική Προσφορά
Χωρίς ΦΠΑ

Με ΦΠΑ

1.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α∆ΡΑΝΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε

31.690,00€

39.295,60€

2.

Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε

44.700,00€

55.428,00€

Με βάσει τα παραπάνω, η επιτροπή γνωµοδοτεί για τον ορισµό ως «Προσωρινού Αναδόχου» για
την ανάθεση των υπηρεσιών «∆ιαχείρισης ογκωδών απορριµµάτων και µπαζοαπορριµµάτων» την
εταιρία µε επωνυµία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α∆ΡΑΝΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε, ΑΦΜ 999124052 και ∆.Ο.Υ
ΦΑΕ

Θεσσαλονίκης, διεύθυνση ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης ΟΤ 49 Β’ Φάση-Οδός ∆Α 9, 57022

Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310795968, fax: 2310795972 συνολικής αξίας 39.295,60€ συµπ/νου ΦΠΑ
24%, 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.
Έχοντας υπόψη :
Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν,
1. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης».
1. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών-Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Του τρίτου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της
παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
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3. Του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-14) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποίηση ∆ιατάξεων
του π.δ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις».
Β) 1. 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 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµό καταχώρησης 472/16 στο Μητρώο
∆εσµεύσεων.
4. 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
5. Την µε αριθµό 1503/16 διακήρυξη του διαγωνισµού
6. Το από 07/12/16 πρακτικό της επιτροπής

καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει
Α) Για την αποδοχή και έγκριση του το από 07/12/16 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισµού.
Β) Την Προσωρινή Κατακύρωση για την ανάθεση των υπηρεσιών «∆ιαχείρισης ογκωδών
απορριµµάτων και µπαζοαπορριµµάτων» στην εταιρία µε επωνυµία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α∆ΡΑΝΩΝ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε, ΑΦΜ 999124052 και ∆.Ο.Υ ΦΑΕ

Θεσσαλονίκης, διεύθυνση ΒΙΠΕ

Θεσσαλονίκης ΟΤ 49 Β’ Φάση-Οδός ∆Α 9, 57022 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310795968, fax:
2310795972 συνολικής αξίας 39.295,60€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%, 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.
Σύµφωνα µε το άρθρο 105 παρ. 3 του Ν.4412/16,

τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης

κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις
βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών και
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β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία άσκησης ένστασης κατά πράξης
της αναθέτουσας αρχής είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης
στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, µετά από γνώµη
του αρµόδιου οργάνου – Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων (άρθρο 221,παρ.1 περ.η και παρ.11 περ.
α) εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η
απόρριψη της ένστασης
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας
της σύµβασης
Σχετικά άρθρα 21, 22, 23 και 24 της µε αριθµό 1503/16 διακήρυξης του διαγωνισµού.

Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω
εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Aποδέχεται και εγκρίνει το από 07/12/16 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού
Β)Εγκρίνει την Προσωρινή Κατακύρωση για την ανάθεση των υπηρεσιών «∆ιαχείρισης ογκωδών
απορριµµάτων και µπαζοαπορριµµάτων» στην εταιρία µε επωνυµία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α∆ΡΑΝΩΝ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε, ΑΦΜ 999124052 και ∆.Ο.Υ ΦΑΕ

Θεσσαλονίκης, διεύθυνση ΒΙΠΕ

Θεσσαλονίκης ΟΤ 49 Β’ Φάση-Οδός ∆Α 9, 57022 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310795968, fax:
2310795972 συνολικής αξίας 39.295,60€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%, 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.
Σύµφωνα µε το άρθρο 105 παρ. 3 του Ν.4412/16,

τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης

κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής:
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α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις
βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών και
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία άσκησης ένστασης κατά πράξης
της αναθέτουσας αρχής είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης
στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, µετά από γνώµη
του αρµόδιου οργάνου – Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων (άρθρο 221,παρ.1 περ.η και παρ.11 περ.
α) εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η
απόρριψη της ένστασης
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας
της σύµβασης

Σχετικά άρθρα 21, 22, 23 και 24 της µε αριθµό 1503/16 διακήρυξης του διαγωνισµού.
Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 249/2016.

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασµα, Αµπελόκηποι 12/12/2016
Ο Πρόεδρος

Μεζίκης Βασίλειος

