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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 2 πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης,της
20ης Ιανουαρίου 2017
o

Αριθ. απόφασης

18
Περίληψη
Ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας
«Ανάθεση υπηρεσίας για συντονισμό
της
διαχείρισης
μη
επικίνδυνων
αποβλήτων στον ποταμό Κόσυνθο,
από τη σιδηροδρομική γέφυρα του
ΟΣΕ και καταντη αυτής, έως τα
διοικητικά όρια των Δήμων Ξάνθης και
Αβδήρων».

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 20 Ιανουαρίου 2017 ημέρα
Παρασκευή
και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1814/17-1-2017 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Κυριάκου Παπαδόπουλου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), η
οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα
της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα οκτώ (8) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Παπαδόπουλος Κυριάκος (Πρόεδρος)
2. Αγκόρτζας Απόστολος
3. Γκιρτζίκη Αλεξία
4. Καρα Αχμέτ (αναπληρωματικό μέλος)
5. Κίρατζη Ερκάν
6. Μπαντάκ Σιαμπάν
7. Φανουράκης Εμμανουήλ
8. Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης

1.Βασιλούδης Ηλίας
2.Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1.Χριστίνα Ράλλη, Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
2.Ελένη Χατζηλιάδου , Νομική Σύμβουλος του Δήμου.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Στη θέση του κ.Βασιλούδη Ηλία ο οποίος απουσίαζε παραβρέθηκε το αναπληρωματικό
μέλος κ.Καρά Αχμέτ.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η παράταξη Κοινωνία των Δημοτών κατέθεσε στον
Πρόεδρο της Οικονομικής επιτροπής πρόταση για την δημιουργία ανοιχτής κολυμβητικής
δεξαμενής εξωτερικού χώρου η οποία συζητήθηκε στο τέλος, με σκοπό να ενημερωθεί
το σώμα και στη συνέχεια να διαβιβαστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω
ενέργειες.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής
την υπ΄ αριθ.1135/12-01-2017 εισήγηση Της Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού η
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οποία έχει ως εξής: «Σας αναφέρουμε ότι την 09/01/2016, ημέρα Δευτέρα 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
υπ’ αριθμόν 228/22-11-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να
προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο
πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την εν λόγω υπηρεσία (Αριθμ.
Πρωτ. Διακήρυξης 44467 /2016). Η διαδικασία συνεχίστηκε την Τετάρτη 11/01/2016.
Προσφορές υπέβαλαν εμπρόθεσμα δυο οικονομικοί φορείς. Η επιτροπή διαγωνισμού
αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής, αξιολόγησε τις Τεχνικές Προσφορές,
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 9 της Διακήρυξης και προτείνει στην
Οικονομική Επιτροπή την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου λόγω αποκλεισμού και
των δυο συμμετεχόντων από το διαγωνισμό. Οι λόγοι αποκλεισμού αναγράφονται στο
συνημμένο Πρακτικό.
Προτείνει την επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση της διακήρυξης ως προς
την προσαρμογή αυτής στην ΤΕΥΔ (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
(ΤΕΥΔ) - αρ. 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 - Α 147), η οποία στον παρών διαγωνισμό
αναρτήθηκε αφού πρώτα είχε δημοσιευτεί η διακήρυξη, λόγω μεταγενέστερης ισχύς
της ΤΕΥΔ. Επίσης θα διορθωθούν οι κωδικοί ΕΚΑ ( Ευρωπαϊκοί κωδικοί αποβλήτων),
ώστε να αναγράφονται αποκλειστικά οι μη επικίνδυνοι κωδικοί. Σε επόμενη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου θα υποβληθεί προς έγκριση το
Σχέδιο διακήρυξης και το Σχέδιο της ΤΕΥΔ.
Κατόπιν αυτού σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την
επικύρωση των ανωτέρω σταδίων, η οποία και θα κοινοποιηθεί με επιμέλεια στους
προσφέροντες».
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 09-01-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΜΗ ΕΠΙΚINΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ, ΑΠΟ ΤΗΝ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΟΣΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΤΗ ΑΥΤΗΣ, ΕΩΣ ΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΑΒΔΗΡΩΝ»
Στην Ξάνθη την 09/01/2016, ημέρα Δευτέρα 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 υπ’ αριθμόν 228/22-11-2016
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και
αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού για τον εν λόγω έργο (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 44467 /2016)
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2) ΧΟΤΖΙΑΡ ΧΑΚΗ
3) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
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.
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Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε
ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της
αποσφράγισης.
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 9. Συγκεκριμένα, προσφορές υπέβαλαν οι εξής:
Α/Α
1

2

Ονοματεπώνυμο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
( ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.)
ΜΕΔΟΥΣΑ Α.Ε.

–

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

–

3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο
των δικαιολογητικών συμμετοχής, το φάκελο της τεχνικής προσφοράς και τέλος
το φάκελο της οικονομικής προσφοράς.
Λόγω του μεγάλου πλήθους των δικαιολογητικών, η δημόσια συνεδρίαση
συνεχίστηκε την Τετάρτη 11-01-2017 στην Αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου
του Δήμου Ξάνθης, με ώρα έναρξης στις 10.00 π.μ.
4. Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:
5.

Η Επιτροπή
Συγκεκριμένα:

προχώρησε

στην

αξιολόγηση

των

τεχνικών

προσφορών.

α. Η προσφορά της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ» δεν είναι σύμφωνη με τον ακόλουθους
όρους :
1.Το άρθρο 8, παρ. 7 της διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο οι προσφορές
υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η Τεχνική
προσφορά της εταιρείας δεν φέρει καμία υπογραφή.
2.Το άρθρο 9, παρ. 3.ΙΙ της διακήρυξης, διότι το προσκομισθέν από 05-01-2017
πιστοποιητικό - βεβαίωση της εταιρείας εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ ( ΣΣΕΔ
ΑΕΚΚ ΑΝΑΒΕ ΑΕ) βεβαιώνει ότι η μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ "ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Δ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ " είναι μέλος του συστήματος με το 8581/2016 σύμφωνο
συνεργασίας. Το εν λόγω εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης
δεν έχει στην γεωγραφική του εμβέλεια το νομό Ξάνθης.
3.Το άρθρο 9, παρ. 3.ΙΙΙ της διακήρυξης, διότι το προσκομισθέν από 05-01-2017
πιστοποιητικό- βεβαίωση της εταιρείας εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ ( ΣΣΕΔ
ΑΕΚΚ ΑΝΑΒΕ ΑΕ) βεβαιώνει ότι ο συλλογέας - μεταφορέας ΑΕΚΚ "ΔΚ ΚΥΚΛΟΣ
ΑΒΕΕ " είναι μέλος του συστήματος με το 8581/2016 σύμφωνο συνεργασίας. Το
εν λόγω εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης δεν έχει στην
γεωγραφική του εμβέλεια το νομό Ξάνθης.
4.Στο άρθρο 9
της διακήρυξης αναφέρεται η υποχρέωση της επιχείρησης –
αναδόχου, σύμφωνα με το αρ.13 παρ. 3 της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003 και την
παράγραφο Β3 της εγκυκλίου 129043/4345/05, να προσκομίσει αποδεικτικό
καταχώρησης στο Μητρώο που ΥΠΕΚΑ. Η εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ δεν μας
προσκόμισε κάποιο δικαιολογητικό που αποδεικνύει την καταχώρηση της στο
ζητούμενο Μητρώο.
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β. Η προσφορά τους «ΜΕΔΟΥΣΑ ΑΕ» δεν είναι σύμφωνη με τον ακόλουθο όρο:
1. Το άρθρο 9, παρ.3 ΙΙΙ της διακήρυξης, όπου η εταιρεία "ΑΦΟΙ Χ. & ΓΚΛΑΒΙΝΗ ΟΕ"
με την οποία θα συνεργαστεί η ΜΕΔΟΥΣΑ ΑΕ για την συλλογή και μεταφορά των
αποβλήτων σύμφωνα με την από 16/9/2016 Άδεια συλλογής και μεταφοράς
στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων δεν περιλαμβάνει τους κωδικούς ΕΚΑ :
17 03 02 και 17 05 08.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 44467/2016 Διακήρυξη του αντιδημάρχου Ξάνθης
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου λόγω αποκλεισμού όλων των
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Προτείνει την επανάληψη του διαγωνισμού με
τροποποίηση της διακήρυξης ως προς την προσαρμογή αυτής στην ΤΕΥΔ
(ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) - αρ. 79 παρ. 4 ν.
4412/2016 - Α 147), η οποία στον παρών διαγωνισμό αναρτήθηκε αφού πρώτα
είχε δημοσιευτεί η διακήρυξη, λόγω μεταγενέστερης ισχύς της ΤΕΥΔ. Επίσης θα
διορθωθούν οι κωδικοί ΕΚΑ ( Ευρωπαϊκοί κωδικοί αποβλήτων), ώστε να
αναγράφονται αποκλειστικά οι μη επικίνδυνοι κωδικοί.
Η Επιτροπή επισυνάπτει και την υπ. αρ. πρωτ. 680/9-1-2017 αίτηση της εταιρείας
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε. προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα
με την οποία ζήτησε την αναβολή του διαγωνισμού με τίτλο «ΑΝΑΘΕΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚINΔΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ
ΤΟΥ ΟΣΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΤΗ ΑΥΤΗΣ, ΕΩΣ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΑΙ ΑΒΔΗΡΩΝ» λόγω της αδυναμίας να προσέλθουν από την έδρα τους στο τόπο
διεξαγωγής του διαγωνισμού υπό τις καιρικές συνθήκες της περασμένης
Δευτέρας.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ /08-08-2016/τεύχος Α΄) «Δημόσιες
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Την υπ΄αριθ. 44467/18-11-2016 Διακήρυξη για «Ανάθεση υπηρεσίας για
συντονισμό της διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων στον ποταμό Κόσυνθο,
από τη σιδηροδρομική γέφυρα του ΟΣΕ και καταντη αυτής, έως τα διοικητικά όρια
των Δήμων Ξάνθης και Αβδήρων».
3. Την υπ΄αριθ. 228/22-11-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής “Έγκριση
διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο «Ανάθεση υπηρεσίας για το συντονισμό της
διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων στον ποταμό Κόσυνθο, από τη
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σιδηροδρομική γέφυρα του ΟΣΕ και καταντή αυτής, έως τα διοικητικά όρια των
Δήμων Ξάνθης και Αβδήρων»”.
4. Την υπ΄αριθ. 47660/12-12-2016 προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Ανάθεση
υπηρεσίας για συντονισμό της διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων στον
ποταμό Κόσυνθο, από τη σιδηροδρομική γέφυρα του ΟΣΕ και καταντη αυτής, έως
τα διοικητικά όρια των Δήμων Ξάνθης και Αβδήρων».
5. Το από 09-01-2017 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.
6. Την υπ΄αριθ. 1135/12-01-2017εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έγκριση του από 09-01-2017 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης του
συνοπτικού διαγωνισμού «Ανάθεση υπηρεσίας για συντονισμό της διαχείρισης μη
επικίνδυνων αποβλήτων στον ποταμό Κόσυνθο, από τη σιδηροδρομική γέφυρα
του ΟΣΕ και καταντη αυτής, έως τα διοικητικά όρια των Δήμων Ξάνθης και
Αβδήρων» με σφραγισμένες προσφορές, προϋπολογισμού σαράντα επτά χιλιάδων
επτακοσίων σαράντα ευρώ (47.740,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου λόγω αποκλεισμού όλων των
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω
πρακτικό.
3. Την επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση της διακήρυξης ως προς την
προσαρμογή αυτής στην ΤΕΥΔ (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
(ΤΕΥΔ) - αρ. 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 - Α 147), η οποία στον παρών διαγωνισμό
αναρτήθηκε αφού πρώτα είχε δημοσιευτεί η διακήρυξη, λόγω μεταγενέστερης
ισχύς της ΤΕΥΔ. Επίσης θα διορθωθούν οι κωδικοί ΕΚΑ ( Ευρωπαϊκοί κωδικοί
αποβλήτων), ώστε να αναγράφονται αποκλειστικά οι μη επικίνδυνοι κωδικοί.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 18/2017.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Κυριάκος Γ. Παπαδόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 25 Ιανουαρίου 2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπή

Στυλιανή Μόσχου

