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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12ης /23-05-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ. ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός απόφασης: 105 /2016

ΘΕΜΑ:

Κατακύρωση πρακτικών Νο ΙΙ του διαγωνισμού για την εργασία : «Μεταφορά των
Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του
Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ( Σ.Μ.Α. ) του Δήμου
Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής
Απορριμμάτων ( Χ.Υ.Τ.Α. ) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται
στην θέση «Ερείπια Νεράιδας» αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηρακλείας»

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 23 η Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, υπό την Προεδρία του προέδρου της, κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας, μετά από την αριθμ.
πρωτ.18792/18-05-2016 γραπτή πρόσκληση του, που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα
μέλη της Επιτροπής, και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος)
Καραμπατζάκης Δημήτριος
Βασιλειάδης Αναστάσιος
Μουρβετίδης Μιχαήλ
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος
Χαραλαμπίδης Ανδρέας

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:
1.
2.

Ηλιάδης Νικόλαος
Ζαχαριάδης Παύλος

Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία του και έτσι κλήθηκε το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Μουρβετίδης Μιχαήλ.
Το τακτικό μέλος κ. Σολάκης Άγγελος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία του
και έτσι κλήθηκε το επόμενο κατά σειρά μέλος κ.Βασιλειάδης Αναστάσιος.
Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας,
γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας, ο κ. πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.
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Μετά από πρόταση του προέδρου και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, αποφασίστηκε ομόφωνα όπως το θέμα σχετικά με την <<Κατακύρωση πρακτικών Νο ΙΙ του
διαγωνισμού για την εργασία : «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.)
του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ( Σ.Μ.Α. ) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ( Χ.Υ.Τ.Α. ) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση «Ερείπια Νεράιδας» αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας», προϋπολογισμού 236.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)>>., θεωρηθεί κατεπείγον και
συζητηθεί ως έκτο έκτακτο θέμα για λήψη απόφασης.
Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής το υπ’ αριθμ.
19363/23-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Δράμας, το οποίο έχει όπως παρακάτω :
«ΣΧΕΤ. :
«Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον

Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών- θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου,κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας»»
Προϋπολογισμού 236.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).
Σας αποστέλλουμε προς έγκριση, εκτάκτως λόγω του επείγοντος του θέματος, την εισήγηση με αρ. πρ. 19361/23-05-2016 και το πρακτικό ΙΙ με αρ. πρ. 18310/16-5-2016 της επιτροπής διαγωνισμού
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες,»
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ : Κατακύρωση του πρακτικού Νο ΙΙ του διαγωνισμού για την εργασία :
«Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών- θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου,κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας»»
ΣΧΕΤ. :

1) Η 402/16-11-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας
1. Η με αρ. πρ. 18264/30-11-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
2. Η απόφαση με αρ. πρ. 6/15-02-2016 της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.
3463/2006 σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά της 18264/3011-2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
– Θράκης
3. Η απόφαση με αρ. πρ. 40/18-04-2016 της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.
3463/2006 σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε. κατά της
18264/30-11-2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
4. Η απόφαση 648/07-12-2015 του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας με θέμα τη λήψη
απόφασης για απευθείας ανάθεση της εργασίας του θέματος.
5. Η απόφαση 73/26-02-2016 του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας με θέμα τη λήψη
απόφασης για απευθείας ανάθεση της εργασίας του θέματος.
1. Με την 402/2015 απόφαση της Ο.Ε.,σχετική με την εκδίκαση των ενστάσεων που
υποβλήθηκαν κατά του πρακτικού Ι του διαγωνισμού με αρ. διακήρυξης 45083/13-102015,αποφασίστηκε : Α) η απόρριψη των ενστάσεων των εταιρειών ΧΡ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε. ,Β) η εν μέρει αποδοχή της ένστασης της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και
η έγκριση της συμμετοχής της στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού .
Με την 18264/30-11-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ακυρώθηκε η 402/2015 απόφαση της Ο.Ε. και
αποφασίστηκε ότι: α) η ένσταση της εταιρείας ΧΡ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ορθώς δεν έγινε αποδεκτή από την Ο.Ε. και, κατά
συνέπεια, ορθώς η παραπάνω εταιρεία απορρίφθηκε από το επόμενο στάδιο του
διαγωνισμού, β) η ένσταση της εταιρείας Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. έπρεπε
να γίνει αποδεκτή και, κατά συνέπεια, η εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έπρεπε να
αποκλειστεί από το επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και γ) η ένσταση
της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ορθώς γίνεται αποδεκτή και, κατά συνέπεια, η εταιρεία Δ.
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.ορθώς αποκλείστηκε από το επόμενο στάδιο του
διαγωνισμού.
Με την απόφαση με αρ. πρ. 6/15-02-2016 της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152
του Ν. 3463/2006, σχετικά με την από 31-12-2015 προσφυγή της εταιρείας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά της
18264/30-11-2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ακυρώθηκε η απόφαση του Γ.Γ.,
σύμφωνα με την οποία η προσφεύγουσα εταιρεία έπρεπε να αποκλειστεί από το
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, κάνοντας δεκτή την προσφυγή της παραπάνω
εταιρείας.
Με την απόφαση με αρ. πρ. 40/18-04-2016 της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152
του Ν. 3463/2006 σχετικά με την από 24-02-2016 προσφυγή της εταιρείας Δ.
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. κατά της 18264/30-11-2015 απόφασης του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, απορρίφθηκε η
προσφυγή .
Λόγω των ενστάσεων, προσφυγών και εν γένει καθυστερήσεων στην διαγωνιστική
διαδικασία με την 648/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η
απευθείας ανάθεση της εργασίας του θέματος προϋπολογισμού 20.000,00 € (μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) σε εργολάβο, ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη
μεταφορά των Α.Σ.Α. στον Χ.Υ.Τ.Α. Σερρών και μετά την 31-12-2015, ημέρα λήξης
της σύμβασης που προέκυψε μετά από πρόχειρο διαγωνισμό.
Με την απόφαση 73/26-02-2016 του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας ελήφθη
απόφαση για την απευθείας ανάθεση της εργασίας του θέματος, λόγω της
υποχρεωτικής αναμονής ενός (1) μήνα για τυχόν προσβολή από οποιονδήποτε έχει
έννομο συμφέρον να προσβάλει την 19891/2015/05-02-2016 απόφαση του Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ.- Θ., διάστημα στο οποίο επιβάλλεται η απρόσκοπτη
μεταφορά των Α.Σ.Α. .

Έτσι, μετά την υπ΄ αρ. 40/18-04-2016 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του
Ν.3463/2006 [ σχετική με την απόρριψη της προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία Δ. ΔΙOΝΥΣΌΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ κατά της υπ΄αρ. 19891/2015/5-2-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, με την οποία ο Γενικός Γραμματέας απέρριψε
την από 03-11-2015 ενώπιόν του ειδική διοικητική προσφυγή της προαναφερόμενης εταιρείας κατά
της 402/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου,σύμφωνα με την οποία είχε αποκλεισθεί η εταιρεία από το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού,ενώ με την υπ΄αρ. 6/15-02-2016 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 έκανε αποδεκτή την από 31-12-2015
προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά της υπ΄αρ. 18264/30-11-2015 απόφασης του Γ.Γ. της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, που ακύρωνε την 402/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και ενέκρινε τη συμμετοχή της προαναφερόμενης εταιρείας (
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ] ,η αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφάκελου της οικονομικής προσφοράς του μοναδικού απομείναντα διαγωνιζόμενου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
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Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το πρακτικό Νο ΙΙ (με αριθμό πρωτοκόλλου 18310/16-05-2016)
του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με αρ. πρ. 45083/13-10-2015 , προκειμένου να αποφασίσετε για την κατακύρωσή του.
Σημειώνεται ότι :
α) από την 13-10-2015,ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και μέχρι σήμερα,με τις αντίστοιχες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας και του Δημάρχου Δράμας, ο Δήμος Δράμας προχώρησε
σε
δυο
(2)
αναθέσεις
(απόφαση
Δημάρχου
1/321/05-01-2016
και
την
414/8437/01/03/2016),για τη μεταφορά 2.777,76 tn (1.388,88 tn ανά ανάθεση) από τους συνολικούς
9.601,626 τόνους της διακήρυξης και με κόστος 39.999,74 € (χωρίς το ΦΠΑ), σε βάρος πίστωσης
του Κ.Α. 20.6262.09 και
β) σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, ο Δήμος Δράμας έχει εξοπλιστεί με επιπλέον οχήματα (διαθέτει
πλέον για χρήση τέσσερα (4) οχήματα μεταφοράς Α.Σ.Α. αντί τριών (3) που είχε έως τη σύναψη της
νέας προγραμματικής σύμβασης στις 16-03-2016), με αποτέλεσμα και σε συνδυασμό με την επικείμενη πρόσληψη δύο (2) τουλάχιστον οδηγών συρμών, η υπηρεσία να έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των εναπομεινάντων 9.601,626 – 2.777,76 = 6.823,86 τόνων Αστικών
Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) της μελέτης.
Από τη μέχρι τώρα αποκτηθείσα εμπειρία απο τη χρήση των τεσσάρων (4) οχημάτων μεταφοράς των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) –πρόκειται για τρία (3) ρυμουλκά και ημιρυμουλκούμενους συρμούς μεταφοράς-συμπίεσης απορριμμάτων και έναν (1) συρμό hook-lift που περιλαμβάνει ένα τριαξονικό όχημα μεταφοράς απορριμματοδεκτών με σύστημα γάντζου συνοδευόμενο
από ένα ανοικτό container 35m3 και ένα διαξονικό ρυμουλκούμενο όχημα συνοδευόμενο από ένα
ανοικτό container 35m3 -- διαπιστώθηκε ότι τα προαναφερθέντα οχήματα, παρά τη σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή συντήρησή τους,παρουσιάζουν έκτακτες βλάβες στις αντλίες υψηλής
πίεσης των υπερκατασκευών (ήδη έχουν αντικατασταθεί οι αντλίες στις δύο (2) από τις τρεις (3)
πρέσες), στους ταχογράφους (αντικαταστήθηκε σε ένα (1) όχημα από τα τέσσερα (4)), φθορές στα
φρένα, στις αερόφουσκες, στα ελαστικά κ.α.,καθώς και προβλήματα με το σύστημα καυσαερίων
(adblue).Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η διαθεσιμότητα να περιορίζεται σε ορισμένα μόνο από
τα τέσσερα (4) οχήματα και ο Δήμος να επιβαρύνεται με μεγάλο κόστος συντήρησης και επισκευής
.Τα προβλήματα αποδίδονται στην πολυπλοκότητα των ηλεκτρονικών και μηχανικών συστημάτων
των οχημάτων, των πολλών εργατοωρών που απαιτούνται για την αποκατάσταση των βλαβών, του
μεγάλου κόστους των ανταλλακτικών και των δυσκολιών εύρεσης αυτών στην αγορά .

Κατά συνέπεια, γίνεται σαφές ότι θα υπάρξουν διαστήματα κατά τα οποία η υπηρεσία δεν
θα μπορεί να ανταποκριθεί στο έργο της μεταφοράς των Α.Σ.Α. από το Κ.Δ.Α.Υ. Δράμας
στον Χ.Υ.Τ.Α. Σερρών, χωρίς την συνδρομή του εργολάβου.
Την 08-05-2016, η Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με επιστολή της προς την
εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ-

ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έθεσε το θέμα της συνέχισης του διαγωνισμού για τη «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
(Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών-θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας » . Στην επιστολή αυτή,όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής : <<...προκειμένου να αποφασίσουμε για τα
περαιτέρω, παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν η εταιρεία σας δεσμεύεται να συμβιβαστεί
με τις ποσότητες που θα της ζητηθούν να μεταφέρει από τον Δήμο Δράμας και να προσαρμοστεί σε συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταφοράς των απορριμμάτων, συνδράμοντας
στη μεταφορά τους ακόμη και σε έκτακτες περιπτώσεις ( αδυναμία του Δήμου λόγω βλαβών στα οχήματα, έλλειψη προσωπικού λόγω αδειών, αργίες κ.α.)....>> , η εταιρεία απάντησε στις 09-05-2016 με επιστολή της και αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής :
<<...η εταιρεία μας δεσμεύεται να συμβιβαστεί με τις ποσότητες που θα της ζητηθούν από
την Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Δράμας και δέχεται να προσαρμοστεί σε συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα της ζητηθεί για την μεταφορά των απορριμμάτων και να συνδράμει στην μεταφορά τους ακόμη και σε έκτακτες περιπτώσεις ( αδυναμία του Δήμου λόγω
βλαβών στα οχήματα, έλλειψη προσωπικού λόγω αδειών, αργίες κ.α.)....>>.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, καλείσθε να αποφασίσετε για την κατακύρωση του διαγωνισμού «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Α-
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πορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών- θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας» στην εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με την προσφερόμενη τιμή έκπτωσης να αντιστοιχεί σε ακέραιο ποσοστό έκπτωσης είκοσι τρία επί τοις
εκατό (23%) και την τιμή μονάδας του τιμολογίου μελέτης να διαμορφώνεται 20 €/tn – 23%=
15,40 €/tn .
Mε τα νέα δεδομένα και για τη συνέχιση της απρόσκοπτης μεταφοράς των Α.Σ.Α. προτείνεται η
μείωση του φυσικού αντικειμένου και η σύναψη σύμβασης, με ισχύ από την υπογραφή της και έως
31-12-2016.
Εκτιμάται ότι κατά το διάστημα αυτό θα πρέπει να μεταφερθούν από τον ανάδοχο 1.575,00
tn Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.)
Το ποσό της σύμβασης θα ανέρχεται σε 1.575 tn επί 15,40 €/tn = 24.255,00 €
(χωρίς το ΦΠΑ και την έκπτωση)
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες,
Ο προϊστάμενος της Δ/νσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Μαυρίδης Δημήτριος

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18310/ 16-05-2016 No2 πρακτικό της Eπιτροπής Διαγωνισμού,
έχει όπως παρακάτω:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο2
Στη Δράμα, στις 13-5-2016, οι παρακάτω υπογράφοντες:
1) Κουρουτζίδης Παναγιώτης

2) Λαλές Ευστράτιος

3) Μόσχου Αθανάσιος

δημοτικοί υπάλληλοι, μέλη της επιτροπής διαγωνισµoύ και αξιολόγησης προσφορών
για την ανάθεση εργασιών που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 442/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας (ΑΔΑ: Ω3ΟΞΩ9Μ-ΙΙ6) προχωρήσαμε στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της υπηρεσίας
«Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται
στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής
Δήμου Ηράκλειας», συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (236.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%) σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’αριθμ. 45083/13-10-2015 διακήρυξη του Δημάρχου.
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 17520.
Η μοναδική προσφορά της οποίας ο φάκελος δικαιολογητικών/τεχνικής προσφοράς
είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης είναι η ακόλουθη:
α/α

Οικονομικός φορέας

1

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Α/Α προσφοράς
συστήματος
21819
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Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Στη συνέχεια
δύο εκ των μελών της Επιτροπής καταχώρησαν διαδοχικά, ο κάθε ένας χωριστά, σε ειδική
φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) προκειμένου να αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. Αμέσως μετά
την παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστημα των διαπιστευτηρίων από κάθε Μέλος της Επιτροπής), η οικονομική προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» της προσφοράς που συμμετέχει σε αυτό το
στάδιο του διαγωνισμού με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό της.
Όσον αφορά το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, η Επιτροπή επισημαίνει ότι αυτή περιελάμβανε σε μορφή .pdf την εκτύπωση «Οικονομική Προσφορά Προμηθευτή» ψηφιακά υπογεγραμμένη. Επισημαίνεται, ότι η προσφερόμενη τιμή αντιστοιχεί σε ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού (τιμή χωρίς
ΦΠΑ), το οποίο είναι 23%. Η εκτύπωση «Οικονομική Προσφορά Προμηθευτή» έχει ως εξής:

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται η προσφερόμενη τιμή και το αντίστοιχο
ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού για τον διαγωνιζόμενο:

α/α

Οικονομικός φορέας

Α/Α προσφο-

Ποσοστό

ράς συστήμα-

έκπτωσης

τος
1

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ-

21819

23%
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ΡΙΑ
Μετά από τα παραπάνω, η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:






την υπ’ αριθ. 45083/13-10-2015 Διακήρυξη του Δημάρχου.
το με αριθμό πρωτοκόλλου 49107/5-11-2015 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού.
το γεγονός ότι στον προηγούμενο όμοιο διαγωνισμό το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ήταν 10%.
την προσφερόμενη τιμή
το άρθρο 19 του ΠΔ 28/80

εισηγείται ομόφωνα
την κατακύρωση του διαγωνισμού «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.)
του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου
Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας» στην εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ καθόσον η
προσφορά που κατέθεσε είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και κρίνεται ικανοποιητική για τους λόγους που αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω. Επισημαίνεται, ότι η προσφερόμενη τιμή αντιστοιχεί σε ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού (τιμή
χωρίς ΦΠΑ), το οποίο είναι 23%.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Επιτροπή έλυσε την συνεδρίαση.
Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1)Κουρουτζίδης Παναγιώτης

2) Λαλές Ευστράτιος

3) Μόσχου Αθανάσιος

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων λαμβάνοντας
υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 , όλων των ανωτέρω και την εισήγηση της Υπηρεσίας.
Αποφασίζει

Ομόφωνα


Εγκρίνει και κατακυρώνει τo με αριθμ. πρωτ. 18310 / 16 – 05 –2016 πρακτικό
του διαγωνισμού της επιτροπής διαγωνισμού για την εργασία: «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ( Σ.Μ.Α. ) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
( Χ.Υ.Τ.Α. ) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση «Ερείπια
Νεράιδας» αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηρακλείας», που
διεξήχθη την Παρασκευή 13-05-2016 και κατά του οποίου δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις ,
στον ανάδοχο προσωρινό μειοδότη στην εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με ΑΦΜ 999001040 Επισημαίνεται, ότι η προσφερόμενη τιμή αντιστοιχεί σε ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού (τιμή χωρίς ΦΠΑ), το οποίο είναι 23%.
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας.

