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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 4o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
13ης Φεβρουαρίου 2017
Αριθ. απόφασης

40
Περίληψη

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ένστασης που
αφορά την ανάθεση υπηρεσίας για συντονισμό
της διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων
στον ποταμό Κόσυνθο, από τη σιδηροδρομική
γέφυρα του ΟΣΕ και κατάντη αυτής, έως τα
διοικητικά όρια των Δήμων Ξάνθης και
Αβδήρων .

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 13 Φεβρουαρίου 2017
ημέρα Δευτέρα
και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 5776/8-2-2017 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 πέντε (5) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.

Παπαδόπουλος Κυριάκος (Πρόεδρος)
Γκιρτζίκη Αλεξία
Κίρατζη Ερκάν
Μποζ Ραμαδάν (αναπληρωματικό μέλος)
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης

1.Αγκόρτζας Απόστολο
2.Βασιλούδης Ηλίας
3.Μπαντάκ Σιαμπάν
4.Τριανταφυλλίδης Κων/νος
5.Φανουράκης Εμμανουήλ

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1.Χριστίνα Ράλλη Προϊστάμενη Τμήματος Λογιστηρίου Προμηθειών.
2.Φωτεινή Παπαθανασίου, υπάλληλος της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
Στη θέση του Τριανταφυλλίδη Κωνσταντίνου ο οποίος ενημέρωση εγκαίρως τον
πρόεδρο ότι θα απουσιάζει, παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος Μπόζ Ραμαδάν.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής
την υπ΄ αριθ.5578/08-02-2017 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών
η οποία έχει ως εξής: «ΘΕΜΑ: Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης ένστασης
Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό αξιολόγησης ένστασης διαγωνισμού που αφορά
την Ανάθεση υπηρεσίας για τον συντονισμό της διαχείρισης μη επικίνδυνων
αποβλήτων στον ποταμό Κόσυνθο, από την σιδηροδρομική γέφυρα του Ο.Σ.Ε. και
κατάντη αυτής, έως τα διοικητικά όρια των Δήμων Ξάνθης και Αβδήρων (Αριθμ. Πρωτ.
Διακήρυξης 44467/18-11-2016)
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Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών το με αριθ. 5570/08-02-2017 πρακτικό
αξιολόγησης ένστασης το οποίο έχει ως εξής:
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Οι υπογεγραμμένοι
1.
Κυριάκος Πεπονίδης
2.
Πολυξένη Καρακατσάνη
3.
Αθανάσιος Μπαμπάτσος
Αποτελούντες την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
253/27-09-2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης του Διαγωνισμού «
Ανάθεση υπηρεσίας για τον συντονισμό της διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων
στον ποταμό Κόσυνθο, από την σιδηροδρομική γέφυρα του Ο.Σ.Ε. και κατάντη αυτής,
έως τα διοικητικά όρια των Δήμων Ξάνθης και Αβδήρων», προϋπολογισμού 47.740,00
€, με αριθμό Διακήρυξης 44467/18-11-2016, συνήλθαμε σήμερα Τετάρτη, 08
Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 13.00, προβήκαμε στην εξέταση της ένστασης που
υποβλήθηκε από την εταιρεία Αλέξανδρος Α.Ε. με αριθμό πρωτοκόλλου 4762/03-022017, με την υποβολή της ένστασης κατατέθηκε και παράβολο ύψους 385,00 € α/α
689/03-02-2017.
Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος οι παρακάτω εταιρείες :
1.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ –
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. )
2.
ΜΕΔΟΥΣΑ Α.Ε.
Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού, συντάχθηκε το από 09-01-2017 Πρακτικό
Αποσφράγισης Προσφορών, σύμφωνα με το οποίο και για τους λόγους που
αναφέρονται σε αυτό, κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός λόγω αποκλεισμού όλων των
συμμετεχόντων.
Με την με αριθμ. 18/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το εν λόγω
πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
Κατόπιν η εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. κατέθεσε εμπρόθεσμα την υπ’ αριθμ. πρωτ. :
4762/03-02-2017 ένσταση, κατά της με αριθμ. 18/2017 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής .
Η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη διακήρυξη του
διαγωνισμού, το Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών, την υπ΄αριθμ. 18/2017
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την παραπάνω ένσταση και το από 08-02-2017
έγγραφο Διατύπωσης Γνώμης της κ. Παπαθανασίου Φωτεινής Πολιτικού Μηχανικού και
συντάκτριας της παραπάνω μελέτης εισηγείται τα εξής:
Καταρχήν όσον αφορά την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου αυτό
πραγματοποιήθηκε διότι αποκλείστηκαν όλοι οι συμμετέχοντας ( 2 επιχειρήσεις)
και από τη στιγμή που αποφασίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού η επιτροπή
ορθά προτείνει την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης
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α) ως προς το να συμπεριληφθεί το Τυποποιημένο Έντυπο της Υπεύθυνης
Δήλωσης, του οποίου η ισχύς ξεκινούσε μετά την έκδοση της αρχικής διακήρυξης του
διαγωνισμού
β) ως προς τους Κωδικούς ΕΚΑ ( Ευρωπαϊκοί Κωδικοί Αποβλήτων ) ώστε να
αναγράφονται αποκλειστικά οι μη επικίνδυνοι κωδικοί
έτσι ώστε η νέα διακήρυξη να περιλαμβάνει τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν
τον εν λόγω διαγωνισμό. Στον δε ισχυρισμό της ενιστάμενης εταιρείας ότι λόγω των
παραπάνω πλημμελειών δεν αποκλείστηκε καμία από τις δύο εταιρείες που συμμετείχαν
αντιτείνουμε τον ισχυρισμό ότι αν ήταν ποιο ευκρινή τα στοιχεία της διακήρυξης μπορεί
να υπήρχε μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχόντων, άρα και μεγαλύτερος ανταγωνισμός ο
οποίος θα ήταν προς το συμφέρον του Δήμου Ξάνθης.
Ως προς το σημείο της ένστασης που αφορά την μη ύπαρξη υπογραφών στα
έντυπα της τεχνικής προσφοράς, θεωρούμαι ότι κακώς αποκλείστηκε για το
συγκεκριμένο λόγω η εταιρεία Αλέξανδρος Α.Ε. αλλά η επιτροπή αξιολόγησης
προσφορών θα έπρεπε να καλέσει, μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο, τον
εκπρόσωπο της εταιρείας να μονογράψει τα δικαιολογητικά της τεχνικής της
προσφοράς, όπως προβλέπεται από τις παρ. 2 και 4 του αρθρ. 102 του Ν.
4412/2016, διότι το συγκεκριμένο δεν αποτελεί ουσιαστική παράλειψη του
συμμετέχοντα.
Ως προς τα υπόλοιπα σημεία της ένστασης που αφορούν τεχνικά θέματα ζητήθηκε
η διατύπωση γνώμης από τη συντάκτρια της μελέτης και Πολιτικό Μηχανικό, έτσι
ώστε να εξεταστούν αναλυτικότερα και πιο εμπεριστατωμένα από τεχνικής
άποψης.
Ως προς το σημείο της ένστασης που αναφέρει τον αποκλεισμό της εταιρείας
Αλέξανδρος Α.Ε. και αφορά την γεωγραφική εμβέλεια του συστήματος
εναλλακτικής διαχείρισης και των πιστοποιητικών βεβαίωσης, της Μονάδας
διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. « Καραγιαννίδης Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» και του συλλογέα
μεταφορέα Α.Ε.Κ.Κ. « Δ.Κ. ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ» σας αναφέρουμε τα εξής :
Για τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ
(επεξεργασμένων ή μη επεξεργασμένων) απαιτείται οι διαγωνιζόμενοι να διαθέτουν
Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων σε ισχύ από την
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για
τα διοικητικά όρια του Νομού Ξάνθης.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος συνεργάζεται με εταιρία συλλογής και μεταφοράς
στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει η συνεργαζόμενη εταιρία:


να διαθέτει
Αποβλήτων.

Άδεια

Συλλογής

και

Μεταφοράς

Στερεών

Μη

Επικίνδυνων



να έχει σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης
ΑΕΚΚ.

Σε κάθε περίπτωση η άδεια συλλογής και μεταφοράς θα πρέπει να έχει εκδοθεί για τους
κωδικούς ΕΚΑ που αναφέρονται παραπάνω….»
Στην από 18/11/16 διακήρυξη του διαγωνισμού, ζητείται εγκεκριμένο
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών &
Κατεδαφίσεων) για τα διοικητικά όρια του Νομού Ξάνθης.
Όλα τα εγκεκριμένα
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστιοσελίδα του
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Ε.Ο.ΑΝ. ( Ελληνικός οργανισμός ανακύκλωσης ). Εκεί αναγράφονται οι επωνυμίες τους,
η χρονιά εγκρίσεως της ισχύς τους και η γεωγραφική εμβέλεια των νομών τους.
Στην περίπτωση της εταιρίας
ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε.,
με την οποία είναι
συμβεβλημένες οι εταιρίες που συνεργάζονται με την «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ» - δηλ. οι :
"ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ" & "ΔΚ ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ"- στον επίσημο πίνακα του
Οργανισμού Ανακύκλωσης, (δείτε στο διαδίκτυο : www.eoan.gr/ Συστήματα/ Σύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης), στην γεωγραφική εμβέλεια αναγράφονται οι νομοί :
Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς, Ημαθίας και Χαλκιδικής. Εφόσον δεν
αναγράφεται ο νομός Ξάνθης, δεν δύναται να μπορεί να διαχειριστεί ( συλλογή και
μεταφορά ) απόβλητα στο νομό Ξάνθης, μέσα στον οποίο ανήκει και διοικητικά και
γεωγραφικά η επιφάνεια του Κόσυνθου από την οποία ζητείται να απομακρυνθούν τα
μη επικίνδυνα απόβλητα.
Συνεπώς, ορθά η Οικονομική
πιστοποιητικά βεβαίωσης.

Επιτροπή

θεώρησε

μη

αποδεκτό

τα

παραπάνω

Όσον αφορά το σημείο της ένστασης σχετικά με το το αποδεικτικό καταχώρησης στο
Μητρώο του ΥΠΕΚΑ, από τη στιγμή που η διακήρυξη το αναφέρει στο άρθρ. 9
(περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς ) είναι υποχρέωση της επιχείρησης που
συμμετέχει στον διαγωνισμό να το καταθέσει. Στον ισχυρισμό της επιχείρησης ότι
δεν το έχει καταθέσει καμία άλλη επιχείρηση αναφέρουμε ότι από την τεχνική
προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρεία Μέδουσα Α.Ε. το παραπάνω
πιστοποιητικό κατατέθηκε στον διαγωνισμό.
Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω η επιτροπή προτείνει την απόρριψη της
από 03/02/2017 ένστασης της εταιρείας Αλέξανδρος Α.Ε., κατά της 18/2017 απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής».
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
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. Την υπ΄αριθ. 18/20-01-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 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»
6. Την υπ΄αριθ. 4762/03-02-2017 ένσταση της εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.
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7. Το από 08-02-2017 έγγραφο διατύπωσης γνώμης της συντάκτριας της μελέτης.
8. Το με αριθ. 5570/08-02-2017 πρακτικό αξιολόγησης ένστασης.
9. Την υπ΄αριθ. 5578/08-02-2017 εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το με αριθμό 5570/08-02-2017 πρακτικό αξιολόγησης ένστασης του
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» προϋπολογισμού 47.740,00€.
2. Απορρίπτει την από 03-02-2017 ένσταση της εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ κατά
της υπ΄ αριθ. 18/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τους λόγους
που αναφέρονται στο πρακτικό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 40/2017.
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, 20 Φεβρουαρίου 2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπή

Στυλιανή Μόσχου

