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Από το αριθ.5/27-1-2020 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 28

Περίληψη
Έγκριση του από 10 Ιανουαρίου 2020 πρακτικού διενέργειας
συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την «Ανάθεση υπηρεσιών
διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Ξάνθης»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 27 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.2180/23-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου της, Εμμανουήλ Φανουράκη
(Αντιδημάρχου Ξάνθης), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
6. Παπαδόπουλος Κυριάκος
2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
7. Παπαχρόνης Ιωάννης
3. Ελευθεριάδης Απόστολος
8. Σταυρακάρας Παναγιώτης
4. Ζερενίδης Ιωάννης
9. Φανουράκης Εμμανουήλ
5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
ΑΠΟΝΤΕΣ
κανένας
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.1535/17-1-2020 εισήγηση της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης
Προσφορών Ν.4412/2016, η οποία έχει ως εξής:
«Σας διαβιβάζουμε το από 10 Ιανουαρίου 2020 πρακτικό διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού που
αφορά
την
«Ανάθεση
υπηρεσιών
διαχείρισης
στερεών
αποβλήτων
Δήμου
Ξάνθης».
(Αριθμ.Πρωτ.Διακήρυξης 33438/05-12-2019) ενδεικτικού προϋπολογισμού 72.037,80 € με το Φ.Π.Α.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την έγκριση του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού.
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών, το σχετικό πρακτικό, το οποίο έχει ως εξής:
«Στην Ξάνθη σήμερα την 10η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30΄ συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ξάνθης η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμ. 35/06-02-2019 και τροποποιήθηκε με την με αριθ.
126/22-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και
αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την
«Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Ξάνθης». (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης
33438/05-12-2019) ενδεικτικού προϋπολογισμού 72.037,80 € με το Φ.Π.Α.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) ΠΕΠΟΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
2) ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3) ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 10:00’ την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι
ενδιαφερόμενοι, καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών και ώρα 10:30΄ ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν
μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.
Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση.
2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π).
Όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισμένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η
διακήρυξη στο άρθρο 2.4.2. Συγκεκριμένα, προσφορές υπέβαλαν οι εξής:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

1
ΜΕΔΟΥΣΑ Α.Ε
3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε από την κάθε επιχείρηση τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το
φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, μονογράφησαν δε
και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά
φύλλο.
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Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:
Α/Α
1

Ονοματεπώνυμο
ΜΕΔΟΥΣΑ Α.Ε

Δικαιολογητικά
1. Τ.Ε.Υ.Δ/ Ε.Ε.Ε.Σ
2. Πιστοποιητικό ΕΒΕ Ξάνθης
3. Πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων εργασιών.
4. Άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης σε ισχύ.
5. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης
6. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), με ισχύ
έως 31/03/2027
7. Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Στερεών
Αποβλήτων με ισχύ έως 25/01/2023
8. Ιδιωτικό Συμφωνητικό με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης ΑΕΚΚ
9. Αριθμό Μητρώου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων
(ΗΜΑ)
10. Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 διαχείρισης – αξιοποίησης
& ανακύκλωσης ΑΕΚΚ και Ογκωδών και συλλογής και μεταφοράς
ΑΕΚΚ και Ογκωδών
11. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 διαχείρισης – αξιοποίησης
& ανακύκλωσης ΑΕΚΚ και Ογκωδών και συλλογής και μεταφοράς
ΑΕΚΚ και Ογκωδών
12. Πιστοποιητικό προτύπου OHSAS 18001:2017 διαχείρισης –
αξιοποίησης
& ανακύκλωσης ΑΕΚΚ και Ογκωδών και συλλογής και μεταφοράς
ΑΕΚΚ και Ογκωδών
13. Υ/Δ Γνησιότητας εγγράφων

4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
Συγκεκριμένα:
α.
Η προσφορά της επιχείρησης ΜΕΔΟΥΣΑ Α.Ε. είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και
γίνεται αποδεκτή.
5. Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, των προσφερόντων που έγιναν δεκτοί κατά
τα παραπάνω. Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης όπως ορίζονται στο άρθρο 2.3.1 της διακήρυξης είναι
τα παρακάτω:
Α/Α
1

Ονοματεπώνυμο
ΜΕΔΟΥΣΑ Α.Ε.

Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης:
ΟΜΑΔΑ 1: «Εργασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ & μη επικίνδυνων
στερεών αποβλήτων»: 9,00%
ΟΜΑΔΑ 2: «Εργασίες διαχείρισης αμιαντούχων & λοιπών
επικίνδυνων αποβλήτων»: Δεν Συμμετέχει

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την με αριθμ. 33438/05-12-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. την υποβληθείσα προσφορά
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
εισηγείται προς τη Οικονομική επιτροπή:
Την ανάδειξη της επιχείρησης ΜΕΔΟΥΣΑ Α.Ε με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης όπως αυτό
έχει αποτυπωθεί στον παραπάνω πίνακα, ως προσωρινού αναδόχου της ΟΜΑΔΑΣ 1: «Εργασίες
διαχείρισης ΑΕΚΚ & μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων», του συνοπτικού διαγωνισμού: «Ανάθεση
υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Ξάνθης», γιατί η προσφορά της είναι πλήρης,
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές».
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει το από 10 Ιανουαρίου 2020 πρακτικό διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την
«Ανάθεση
υπηρεσιών
διαχείρισης
στερεών
αποβλήτων
Δήμου
Ξάνθης».
(Αριθμ.Πρωτ.Διακήρυξης33438/05-12-2019) ενδεικτικού προϋπολογισμού 72.037,80 € με το Φ.Π.Α.
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Β)

Την ανάδειξη της επιχείρησης ΜΕΔΟΥΣΑ Α.Ε, με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, όπως αυτό
έχει αποτυπωθεί στον παραπάνω πίνακα, ως προσωρινού αναδόχου της ΟΜΑΔΑΣ 1: «Εργασίες
διαχείρισης ΑΕΚΚ & μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων», του συνοπτικού διαγωνισμού: «Ανάθεση
υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Ξάνθης», γιατί η προσφορά της είναι πλήρης,
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, δήλωσε ότι απέχει από τη
συζήτηση και την ψήφιση του θέματος.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 29-1-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

