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Αριθ. Απόφασης: 74/2018

Θέµα 1ο: Έγκριση ή µη των πρακτικών του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου
διαγωνισµού της εργασίας «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός
κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου Ηράκλειας».
Σήµερα την 8η Ιουνίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09.30π.µ η Οικονοµική Επιτροπή
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ηράκλειας, ύστερα από την µε αρ.5626/04-06-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, που
δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους
δηµοτικούς συµβούλους, µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
75 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Πριν
από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο 7
µελών παρόντα ήταν 6:
Παρόντες οι :

1
2
3
4
5
6

Απόντες οι:

Επώνυµο

Όνοµα

Πατρώνυµο Αξίωµα

Γκάλιος
Μαρίγκος
Αβραµίδης
Μουρατίδης
Αναστασιάδης
Χαβαλές

Αλέξανδρος
∆ηµήτριος
Ιωάννης
Νικόλαος
Κων/νος
∆ηµήτριος

Ηλίας
Ιωάννης
Ιωάννης
Ιωάννης
∆ηµήτριος
Νικόλαος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Ονοµατεπώνυµο
Γεωργιάδου Μαρία
Η οποία δεν προσήλθε
αν και κλήθηκε νόµιµα

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου κ. Νικόλαος Καµπούρης
για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
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Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, ζήτησε από την Οικονοµική Επιτροπή
να συζητήσει δύο (2) θέµατα, τα οποία δεν γράφτηκαν στην ηµερήσια διάταξη.
1. Έγκριση ή µη των πρακτικών του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού
της εργασίας «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου
Ηράκλειας».
2. Αποδέσµευση πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους
2018.
Η Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα τη συζήτηση των παραπάνω θεµάτων
κρίνοντας ότι είναι πράγµατι κατεπείγον.
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του πρώτου θέµατος, έθεσε
υπόψη των µελών της το υπ’ αρ. 5634/05-06-2018 έγγραφο της επιτροπής διενέργεια
διαγωνισµών και αξιολόγησης υπηρεσιών του ∆ήµου Ηράκλειας καθώς επίσης και τα τρία
πρακτικά της, τα οποία έχουν ως εξής::
«Σας διαβιβάζουµε τα υπ’ αριθµ 1/31-05-2018, 2/01-06-2018 & 3/05-06-2018 πρακτικά της
Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης διαγωνισµών υπηρεσιών, που αφορούν την υπ’ αριθµ.
3856/17-04-2018 διακήρυξη του διεθνή ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την
υπηρεσία «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου Ηράκλειας ».
Παρακαλούµε για την άµεση λήψη απόφασή σας
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού Υπηρεσιών
Στην Ηράκλεια σήµερα την 31 Μαΐου 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00π.µ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο Ηράκλειας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1
του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 137/2017 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του δηµόσιου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού για την υπηρεσία «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων
∆ήµου Ηράκλειας» (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 3856/17-04-2018) , η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 56370
αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 18PROC002971288 2018-04-20.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Καρταλίδης Στέργιος, Πρόεδρος
2) Σιάρκου Ζωή, Μέλος
3) Τσαπκίνη Γιώτα, Μέλος
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 24-052018 και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 31-05-2018 και ώρα 10.00
π.µ.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
1.Την διακήρυξη 3856/17-04-2018 του ∆ήµου Ηράκλειας µε Α∆ΑΜ 18PROC002971288 2018-0420.
2.Τις διατάξεις ν. 4412/2016
3.Τις υποβληθείσες προσφορές .
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Η Επιτροπή προέβη στα εξής:
1. Προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή
συνδέθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα διαπιστευτήρια της (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 56370 και διαπίστωσε αφενός ότι ο
διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι είχαν
υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό προσφορές από τους παρακάτω συµµετέχοντες:

Α/α
1
2
3
4

Ονοµατεπώνυµο
Γ.ΣΤΑΜΠΟΛΙ∆ΗΣ Ι. ΣΤΑΜΠΟΛΙ∆ΗΣ Ε. ΣΑΡΟΓΛΟΥ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
∆ΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΑΣΚΟΥ∆ΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ
Ι.Κ.Ε.
ENACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ηµεροµηνία
υποβολής
προσφοράς
22/05/2018

Ώρα
υποβολής
προσφοράς
08:55:08

24/05/2018
24/05/2018

11:10:29
11:28:57

24/05/2018

12:53:46

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση
στο περιεχόµενό των προσφορών.
2. Στη συνέχεια τα µέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την
αποσφράγιση των προσφορών, καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα
διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να
αποσφραγισθούν οι προσφορές.
3. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των
προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.
Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν, αφού
σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο
(του διαγωνισµού).
4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι
προσφορές είχαν λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς αριθµούς
συστήµατος:
Α/Α
1
2
3
4

Ονοµατεπώνυµο
ENACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ.ΣΤΑΜΠΟΛΙ∆ΗΣ Ι. ΣΤΑΜΠΟΛΙ∆ΗΣ Ε. ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
∆ΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΑΣΚΟΥ∆ΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ Ι.Κ.Ε

Αριθµός
συστήµατος
95974
97141
98612
97642

5. Σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών, προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον
οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα
στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη
µορφή σύµφωνα µε τον ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η
εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς
φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα
της Χάγης (Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία
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φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν.
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, από τους παραπάνω οικονοµικούς φορείς
κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, λαµβάνοντας αριθµό πρωτοκόλλου, τον παρακάτω
ενσφράγιστο φακέλο, ο οποίος παραδόθηκε στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας
µόνο η παρακάτω εταιρεία.
Α/
Α
1

Ονοµατεπώνυµο
ENACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθµός
πρωτοκόλλου
5293/25-5-2018

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος , υποβλήθηκε εµπροθέσµως και νοµοτύπως από
τον συµµετέχοντα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη.
6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχοµένου των ηλεκτρονικών φακέλων
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συµµετέχοντες.
∆ιαπιστώθηκε ότι από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µόνο η εταιρεία ENACT A.E.
υπέβαλε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά καθώς οι άλλες τρεις εταιρείες δεν υπέβαλαν ούτε την
απαιτούµενη εγγυητική επιστολή συµµετοχής αλλά ούτε και το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο.
Επίσης κατέθεσαν Τεχνική προσφορά συστήµατος χωρίς ψηφιακή υπογραφή.
7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε το φάκελο, που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της
υπηρεσίας, µονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που
υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.
8.Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού προχώρησε στον έλεγχο των κατατεθειµένων από τους
συµµετέχοντες δικαιολογητικών.
Η Επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:
Πίνακας 1
Α/α

1

2

3

4

Εγγυητική
επιστολή
συµµετοχής

Ευρωπαϊκό
Ενιαίο
Έγγραφο

Τεχνική
προσφορά
συστήµατος

Εντός
προθεσµίας

Κατατέθηκε

Κατατέθηκε

Κατατέθηκε

Εντός
προθεσµίας

-

∆εν
Κατατέθηκε

∆εν
Κατατέθηκε

ΤΑΣΚΟΥ∆ΗΣ
Ι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΚΑΤΖΙΟΣ
Ι. ΦΩΤΙΟΣ Ι.Κ.Ε.

Εντός
προθεσµίας

-

∆εν
Κατατέθηκε

∆εν
Κατατέθηκε

Γ.ΣΤΑΜΠΟΛΙ∆ΗΣ
Ι.
ΣΤΑΜΠΟΛΙ∆ΗΣ
Ε.
ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Εντός
προθεσµίας

-

∆εν
Κατατέθηκε

∆εν
Κατατέθηκε

Ονοµατεπώνυµο
ENACT
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΙΟΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Ηµεροµηνία
Ηλεκτρονικής
υποβολής
προσφοράς

Ηµεροµηνία
Έντυπης
υποβολής
προσφοράς

Εντός
προθεσµίας

Κατατέθηκε
(χωρίς
ψηφιακή
υπογραφή)
Κατατέθηκε
(χωρίς
ψηφιακή
υπογραφή)
Κατατέθηκε
(χωρίς
ψηφιακή
υπογραφή)
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Βάσει του παραπάνω πίνακα 1, µόνο η ENACT A.E. κατέθεσε τα απαιτούµενα µε βάση το άρθρο
2.4.3.1 της διακήρυξης δικαιολογητικά, εντός των προβλεπόµενων ηµεροµηνιών.
Η Επιτροπή κλείνοντας τη συνεδρίασή της αποφάσισε τα εξής:
Να επικοινωνήσει µε τον φορέα που φέρεται να έχει εκδώσει την εγγυητική επιστολή που έχει
καταθέσει η συµµετέχουσα εταιρεία ENACT A.E και σε επόµενη συνεδρίαση της να διαπιστώσει
την εγκυρότητά της (άρθρο 72 παρ.5 του Ν.4412/2016)
Για τη διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό σε τρία
αντίτυπα, ένα εκ των οποίων θα διαβιβαστεί στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ηράκλειας.
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως εξής:
»,
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού Υπηρεσιών
Στην Ηράκλεια σήµερα την 1 Ιουνίου 2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.10µ.µ. συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο Ηράκλειας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου
221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 137/2017 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση
των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού για την υπηρεσία «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων
∆ήµου Ηράκλειας» (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 3856/17-04-2018) , η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 56370
αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 18PROC002971288 2018-04-20.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Καρταλίδης Στέργιος Πρόεδρος
2) Σιάρκου Ζωή Μέλος
3) Τσαπκίνη Γιώτα Μέλος
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 24-052018 και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 31-05-2018 και ώρα 10.00
π.µ.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
1) Την διακήρυξη 3856/17-04-2018 του ∆ήµου Ηράκλειας µε Α∆ΑΜ 18PROC002971288 201804-20.
2) Τις διατάξεις ν. 4412/2016
3) Τι υποβληθείσες προσφορές .
4) Το υπ’ αριθµ. 01/31-05-2018 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών υπηρεσιών.
5) Το υπ’ αριθµ. 5475/31-05-2018 διαβιβαστικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού
σχετικά µε την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής που εξέδωσε η εταιρεία ENACT A.E.
Η Επιτροπή προέβη στα εξής:
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Στην παραλαβή (µε αριθµό πρωτοκόλλου 5519/01-6-2018) της από 10/5/2018 απαντητικής
επιστολής του πιστωτικού ιδρύµατος της Τράπεζας Ηπείρου σχετικά µε την εγκυρότητα της
εγγυητικής επιστολής που εξέδωσε η εταιρεία ENACT A.E.
Η Επιτροπή διαπιστώνει τα εξής:
1. Βάσει του απαντητικού εγγράφου από το πιστωτικό ίδρυµα που εξέδωσε την εγγυητική
επιστολή της συµµετέχουσας εταιρείας ENACT A.E διαπιστώθηκε η εγκυρότητά της.
2. Η εταιρεία Γ.ΣΤΑΜΠΟΛΙ∆ΗΣ Ι. ΣΤΑΜΠΟΛΙ∆ΗΣ Ε. ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ δε κατέθεσε
εγγυητική επιστολή συµµετοχής αλλά ούτε και Ευρωπαϊκό Ενιαίο ¨Έγγραφο. Επίσης κατέθεσε
Τεχνική προσφορά συστήµατος χωρίς ψηφιακή υπογραφή.
3. Η εταιρεία ∆ΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δε κατέθεσε εγγυητική επιστολή συµµετοχής αλλά ούτε και
Ευρωπαϊκό Ενιαίο ¨Έγγραφο. Επίσης κατέθεσε Τεχνική προσφορά συστήµατος χωρίς ψηφιακή
υπογραφή.
4. Η εταιρεία ΤΑΣΚΟΥ∆ΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ ΙΚΕ δε κατέθεσε εγγυητική
επιστολή συµµετοχής αλλά ούτε και Ευρωπαϊκό Ενιαίο ¨Έγγραφο. Επίσης κατέθεσε Τεχνική
προσφορά συστήµατος χωρίς ψηφιακή υπογραφή.
Η Επιτροπή γνωµοδοτεί ως εξής:
α) Την απόρριψη των παρακάτω προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόµενοι για τους
λόγους που αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω στο παρόν πρακτικό:
Α/Α
1
2
3

Ονοµατεπώνυµο
Γ.ΣΤΑΜΠΟΛΙ∆ΗΣ Ι. ΣΤΑΜΠΟΛΙ∆ΗΣ Ε. ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ
∆ΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΤΑΣΚΟΥ∆ΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ ΙΚΕ

Αριθµός συστήµατος
97141
98612
97642

Κατά συνέπεια οι παραπάνω εταιρίες δε µπορούν να συµµετέχουν στο επόµενο στάδιο της
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών.
β) Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε η εταιρεία ENACT A.E. καθώς είναι σύµφωνη µε
τους όρους της διακήρυξης , όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν
πρακτικό:
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό σε τρία
αντίτυπα, ένα εκ των οποίων θα διαβιβαστεί στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ηράκλειας.
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως εξής:»
και
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3
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Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού Υπηρεσιών
Στην Ηράκλεια σήµερα την 5 Ιουνίου 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.µ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο Ηράκλειας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221
παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 137/2017 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση
των οικονοµικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του διεθνή δηµόσιου
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την υπηρεσία «Αποκοµιδή Απορριµµάτων και καθαρισµός
κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου Ηράκλειας (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 3856/17-04-2017)», η οποία έλαβε
τον υπ΄ αριθ. 56370 αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 18PROC002971288
2018-04-20 .
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Καρταλίδης Στέργιος , Πρόεδρος
2) Σιάρκου Ζωή, Μέλος
3) Κελλίδου Σουλτάνα, Αναπληρωµατικό Μέλος (λόγω απουσίας µε κανονική άδεια του Τακτικού
Μέλους)
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 24-052018 και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών η 05-06-2018
και ώρα 09.00 π.µ. .
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
6) Την διακήρυξη 3856/17-04-2018 του ∆ήµου Ηράκλειας µε Α∆ΑΜ 18PROC002971288
2018-04-20.
7) Τις διατάξεις ν. 4412/2016
8) Τι υποβληθείσες προσφορές .
9) Το υπ’ αριθµ. 01/31-05-2018 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών
υπηρεσιών.
10) Το υπ’ αριθµ. 5475/31-05-2018 διαβιβαστικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού
σχετικά µε την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής που εξέδωσε η εταιρεία ENACT A.E.
11) Το υπ’ αριθµ. 02/01-06-2018 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών
υπηρεσιών.
12) Την µε αριθµ. πρωτ. 5590/04-06-2018 πρόσκληση για το άνοιγµα των οικονοµικών
προσφορών.
Η Επιτροπή προέβη στα εξής:
1. Προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών,
συνδέθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα διαπιστευτήρια της (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό
κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 56370 και διαπίστωσε αφενός ότι ο
διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι είχαν
υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό προσφορές από τους παρακάτω συµµετέχοντες:
2. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση
στο περιεχόµενό των οικονοµικών προσφορών.
3. Στη συνέχεια τα µέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την
αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του
συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές.
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4. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα
αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Οικονοµική προσφορά» , µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή
πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο του.
Η Επιτροπή διαπιστώνει τα εξής:
Η µοναδική υποβληθείσα οικονοµική προσφορά η οποία κρίνεται αποδεκτή αφού πληροί τους
όρους της διακήρυξης, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
Α/
Α
1

Ονοµατεπώνυµο
ENACT
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσό οικονοµικής προσφοράς
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

718.740,00€
χωρίς Φ.Π.Α.

891.237,60€
µε Φ.Π.Α.

Η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ηράκλειας τα εξής:

Την ανάδειξη της «ENACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» ως
προσωρινού αναδόχου
της υπηρεσίας «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου
Ηράκλειας » γιατί :
• η προσφορά της είναι πλήρης,
• σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και
• προσφέρει χαµηλότερη τιµή σε σχέση µε τον προϋπολογισµό της µελέτης.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό σε τρία
αντίτυπα, ένα εκ των οποίων θα διαβιβαστεί στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ηράκλειας.
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως εξής:».
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Μαρίγκος ∆ηµήτριος, ο οποίος ανέφερε ότι καταψηφίζει το
θέµα τονίζοντας ότι η µελέτη για την εκτέλεση της εργασίας δεν δόθηκε έγκαιρα στα µέλη της
Οικονοµικής Επιτροπής για να την µελετήσουν και να έχουν πλήρη εικόνα της µελέτης.
Συνεχίζοντας το λόγο έλαβε ο κ. Χαβαλές ∆ηµήτριος, ο οποίος ανέφερε ότι όσον αφορά το
οικονοµικό κοµµάτι είναι ασύµφορη για τον ∆ήµο η συγκεκριµένη σύµβαση, επειδή µεταφέρεται
όλο το κόστος στους δηµότες και µάλιστα σε δεύτερο χρόνο δεσµεύοντας ποσό από την υπηρεσία
20. Το θέµα είναι πάλι έκτακτο που σηµαίνει ότι υπάρχει χρονικός εκβιασµός. Το ίδιο συνέβη και
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Έτσι δεν µπορέσαµε να το µελετήσουµε επαρκώς. Τέλος, ο εκβιασµός
µιας και µοναδικής πρότασης από τον προϊστάµενο του τµήµατος και µάλιστα πολυετής µελέτη
δέσµευσης, η οποία διαφοροποιείται από τις µελέτες των τελευταίων 5 ετών, που ήταν επίσης
διαφορετικές µεταξύ τους, αποτελεί δείγµα αναξιοπιστίας, παρασέρνοντας το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
σε επιλογές ασύµφορες για το ∆ήµο.
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Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, το υπ’ αρ. 5634/05-06-2018
έγγραφο της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών και αξιολόγησης υπηρεσιών του ∆ήµου
Ηράκλειας και τα από 31-05-2018, 01-06-2018 και 05-06-2018 πρακτικά της επιτροπής διενέργεια
διαγωνισµών και αξιολόγησης υπηρεσιών του ∆ήµου Ηράκλειας
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει τα από 31-05-2018, 01-06-2018 και 05-06-2018 πρακτικά της επιτροπής
διενέργειας διαγωνισµών και αξιολόγησης υπηρεσιών του ∆ήµου Ηράκλειας για την
υπηρεσία «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου
Ηράκλειας».
2. Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο της υπηρεσίας «Αποκοµιδή απορριµµάτων και
καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου Ηράκλειας» την εταιρεία «ENACT
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» η οποία προσέφερε
χαµηλότερη τιµή σε σχέση µε τον προϋπολογισµό της µελέτης.
Μειοψήφησαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Μαρίγκος ∆ηµήτριος και κ. Χαβαλές ∆ηµήτριος για
τους λόγους που ανέπτυξαν κατά τη συζήτηση του θέµατος.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 74/2017.
Εξαντληθέντων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονοµικής Επιτροπής

Τα µέλη
της Οικονοµικής Επιτροπής

Υπογραφή 1

Υπογραφές 5

Ακριβές Απόσπασµα
Ηράκλεια 12-06-2018
Ο Πρόεδρος
της Οικονοµικής Επιτροπής
Γκάλιος Αλέξανδρος
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