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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
 

Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός  Νοεµβρίου του έτους 
2013 και ώρα 09:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα 
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’αριθ. 524/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 26-11-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
524/2013  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

34/26-11-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 

  Αριθ. Πρωτ.: 32135/27-11-2013 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                               
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΛΙΑΣ 
 
 

ΘΕΜΑ 
 Έγκριση πρακτικών και ανάθεση ανοιχτού διαγωνισµού του υποέργου 

“Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων” του έργου “Υπογειοποιηµένο 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας” 

 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 26η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 

09:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 31840/22-11-2013 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας, προεδρεύοντος του Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ηµητρίου 

Ντούρλια, λόγω απουσίας του Προέδρου Σταύρου Παπαγεωργίου.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Αντιπρόεδρος  1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος 

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  2) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

3) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος  3) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

4) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος  4) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

5) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος  5) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. Μέλος  Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

    

 Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,  

παρόντες ήταν οι 6, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 

του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

-------------------------------------- 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση πρακτικών και ανάθεση 
ανοιχτού διαγωνισµού του υποέργου “Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων” του 
έργου “Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας” και αφού 
έλαβε υπόψη:                                                                                                                         
 
1. Την εισήγηση της προέδρου της επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης και 
Εισήγησης για Ανάθεση ∆ιαγωνισµού του υποέργου «Προµήθεια και εγκατάσταση 
υπόγειων κάδων» του έργου «Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 
∆ήµου Καρδίτσας», Λαµ. Παρθένη, η οποία έχει ως εξής:   
 
“Οι αποτελούντες την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης και Εισήγησης για 
Ανάθεση ∆ιαγωνισµού του υποέργου «Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» 
του έργου «Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου 
Καρδίτσας» του Πράσινου Ταµείου στο µέτρο «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-
2015», η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθ. 482/2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας, αφού λάβαµε υπ’ όψη: 
1. Την µε αριθµ. 2/2013 µελέτη του παραπάνω έργου. 
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 29587/31.10.2013 περίληψη διακήρυξης του έργου 
3. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 31197/15-11-13 πρακτικό 1 διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού . 
5. Την µε αρ. πρωτ. 31533/19.11.2013 ένσταση της ένωσης εταιριών ECO SIGNAL DOO 

(ΕΚΟ ΣΙΓΚΝΑΛ Ε.Π.Ε.)-ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ κατά του πρακτικού 1 του 
διαγωνισµού, η οποία θεωρήθηκε ως µη νοµίµως ασκηθείσα, λόγω µη κατάθεσης του 
προβλεπόµενου παράβολου από την παράγραφο Γ.3.β της ∆ιακήρυξης.  

6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 31804/21-11-13 πρακτικό 2 αξιολόγησης τεχνικών προσφορών. 
7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 31851/22-11-2013 πρακτικό 3 αποσφράγισης οικονοµικών 

προσφορών. 
 
Εισηγούµαστε στη Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας την έγκριση των 
πρακτικών 1,2 και 3 και την ανάδειξη ως ανάδοχου του ∆ιαγωνισµού του υποέργου 
«Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» του έργου «Υπογειοποιηµένο 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας», την εταιρεία µε την 
επωνυµία Ecosynergy Κ. Κοσσυβάκης & Σια Ε.Ε, η οποία πληροί τους όρους της 
∆ιακήρυξης και προσέφερε το ποσό των Εκατόν Εξήντα ∆ύο Χιλιάδων Τριακοσίων 
Εξήντα Ευρώ (162.360,00 €) περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (132.000,00 € και 
30.360,00 € ΦΠΑ)”. 
 
2. Το πρακτικό υπ'αριθµ Ι της Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης και 
Εισήγησης για Ανάθεση ∆ιαγωνισµού του υποέργου «Προµήθεια και εγκατάσταση 
υπόγειων κάδων» του έργου «Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 
∆ήµου Καρδίτσας», το οποίο έχει ως εξής: 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 1 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
της 15ας   Νοεµβρίου  2013 
Αρ. Πρωτ. :  31197 /15-11-2013 

 

Στoν ∆ήµο σήµερα, 15 Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 µµ, στην έδρα του ∆ήµου Καρδίτσας, 

συνεδρίασε δηµόσια η Επιτροπή η οποία συστήθηκε και λειτουργεί µε την υπ’ αρ. 482/2013 Απόφαση 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας, προκειµένου να πραγµατοποιήσει την παραλαβή των 

Προσφορών, των Φακέλων ∆ικαιολογητικών, των Φακέλων Τεχνικών Προσφορών και των Φακέλων 
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Οικονοµικών Προσφορών, και την αποσφράγιση των Φακέλων ∆ικαιολογητικών τον έλεγχο των 

∆ικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους αναδόχους στον ανοικτό διαγωνισµό µε την 

διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισµού µε την χαµηλότερη προσφορά της υπ’ αρ 29587/31-10-2013 ∆ιακήρυξης 

για το υποέργο «Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» του έργου: «Υπογειοποιηµένο Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας» του Πράσινου Ταµείου στο µέτρο «Αστική Αναζωογόνηση 

Πόλεων 2012-2015» για το έτος 2013. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι: 

 

Α/Α Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος Παρθένη Λαµπρινή  

2. Τακτικό   Μέλος Ζαρακότας Γεώργιος  

3. Τακτικό   Μέλος Κόγια Ευαγγελία  

 

Στη συνεδρίαση κατατέθηκε εµπρόθεσµα και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη σχετική ∆ιακήρυξη, προσφορά 

από τους υποψήφιους ανάδοχους (βλ. πίνακα που ακολουθεί), η οποία πρωτοκολλήθηκε ως εξής: 

 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑ∆ΟΧΟΙ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

1. 

Ένωση Εταιρειών 

ECO SIGNAL DOO (Ε.Π.Ε.) – 

Παπαδοπούλου Χρυσή 

31175/15.11.2013 Παπαδοπούλου Χρυσή 

2. 
Ecosynergy 

Κ. Κοσσυβάκης & Σια Ε.Ε 
31082/14.11.2013  

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  Τον  Κώδικα  ∆ήµων  και  Κοινοτήτων  Ν .  3463/2006 (Α΄  114)  

2. Υπουργ ική  Απόφαση  11389/93 (ΦΕΚ  185Β  – ∆ιορθ .  Σφαλµ .  Στο  ΦΕΚ  550Β :  Ενια ίος  

Κανονισµός  Προµηθειών  Τοπικής  Αυτοδιο ίκησης .  (ΕΚΠΟΤΑ)  

3. την µε αρ. πρωτ. 417/2013 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας µε θέµα: «Αποδοχή 

απόφασης ένταξης χρηµατοδότησης, έγκριση επικαιροποιηµένης µελέτης, καθορισµός του τρόπου 

δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των δύο υποέργων του έργου «Υπογειοποιηµένο 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας» µε προϋπολογισµό 138.000€ για το υποέργο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ∆ΩΝ» του έργου που εντάχθηκε στο Χρηµατοδοτικό 

Πρόγραµµα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταµείου του ΥΠΕΚΑ » 

4. την µε αρ. πρωτ. 566/2013 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας µε θέµα: «Ακύρωση 

του διαγωνισµού για το υποέργο Ι «Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» και 

επαναδηµοπράτηση των δύο υποέργων του έργου « Υπογειοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης 

απορριµάτων ∆ήµου Καρδίτσας» 
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5. την µε αρ. πρωτ. 482/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας µε θέµα : 

«Έγκριση µερικής τροποποίησης όρων διακήρυξης διαγωνισµού προµήθειας των δύο υποέργων του 

έργου « Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας», προϋπολογισµό 

236.620,00 € και διενέργεια του σχετικού διαγωνισµού. 

6. τη  ∆ιακήρυξη µε αριθ. πρωτ. 29587/31.10.2013, 

7. τους Φάκελους ∆ικαιολογητικών, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονοµικής Προσφοράς που υποβλήθηκαν 

στον διαγωνισµό, 

προχώρησε στο άνοιγµα του ενιαίου σφραγισµένου φακέλου της Προσφοράς των διαγωνιζόµενων, στην 

αποσφράγιση του Φακέλου ∆ικαιολογητικών των υποψηφίων αναδόχων, σύµφωνα µε τους όρους της 

∆ιακήρυξης που υποβλήθηκαν και αποσφραγίστηκαν στο πλαίσιο του παραπάνω ∆ιαγωνισµού.  

Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου ∆ικαιολογητικών των υποψηφίων αναδόχων, τα πρωτότυπα 

αντίτυπα των Φακέλων ∆ικαιολογητικών σφραγίστηκαν και µονογράφτηκαν κατάλληλα. Επίσης, ανακοινώθηκαν 

δηµόσια, µονογράφησαν και παραδόθηκαν (από την Επιτροπή) προς φύλαξη, στον ∆ήµο Καρδίτσας, οι 

πρωτότυπες Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής που κατατέθηκαν από τις συµµετέχουσες στον ∆ιαγωνισµό 

εταιρείες. 

Στο σηµείο αυτό, η Επιτροπή συνέχισε µε τη µονογραφή των φύλλων των πρωτότυπων Φακέλων 

∆ικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και ολοκλήρωσε τον έλεγχο και την αξιολόγηση των ∆ικαιολογητικών 

Συµµετοχής που υποβλήθηκαν και αποσφραγίστηκαν στο πλαίσιο του παραπάνω ∆ιαγωνισµού.  

Οι σφραγισµένοι Φάκελοι Τεχνικής Προσφοράς και Οικονοµικής Προσφοράς µονογράφτηκαν από την 

Επιτροπή. 

 

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής των υποψήφιων αναδόχων διαπιστώθηκε 

τα εξής: 

Με την Προσφορά της ένωσης εταιρειών ECO SIGNAL DOO (Ε.Π.Ε.) – Παπαδοπούλου Χρυσή, δεν έχουν 

υποβληθεί όλα τα απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Αρθρο 3 της 

∆ιακήρυξης.  

Συγκεκριµένα : 

 

1. Λείπει πιστ. ISO 9001:2008 ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο σε ισχύ για την κατασκευή του τελικού 

προϊόντος (εγκατάσταση). 

 

2. ∆εν έχει προσκοµιστεί δήλωση ποσοστού συµµετοχής στη διαµόρφωση του τελικού προϊόντος.  

Σύµφωνα µε το Άρθρο 18 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος 

µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά 

περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής στη 

διαµόρφωση της τιµής του τελικού προϊόντος για κάθε µία από αυτές τις φάσεις.  

Σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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3. Στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της διαχειρίστριας της ECO SIGNAL DOO (Ε.Π.Ε.), κας Μπογιάνα 

Γκβοζντένοβιτς, δεν αναφέρεται η κάλυψη διασφάλισης ανταλλακτικών που απαιτείται στο άρθρο 4 τη 

∆ιακήρυξης παρ. ια, αλλά µόνο το service του προϊόντος. 

 

4. Για την διαχειρίστρια της εταιρείας, κα Μπογιάνα Γκβοζντένοβιτς, δεν έχουν προσκοµιστεί : 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας 

 

5. Η εταιρεία ECO SIGNAL DOO (Ε.Π.Ε.) δεν έχει προσκοµίσει : 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας 

 

Για τους λόγους αυτούς, η Προσφορά της ECO SIGNAL DOO (Ε.Π.Ε.) – Παπαδοπούλου Χρυσή, κρίνεται 

από την Επιτροπή ως µη αποδεκτή ως προς τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τις ελάχιστες προϋποθέσεις 

συµµετοχής. 

 
Με την Προσφορά της εταιρείας ECOSYNERGY Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., έχουν υποβληθεί όλα τα 

απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Αρθρο 3 της ∆ιακήρυξης. Επίσης, µε 

την ίδια Προσφορά, έχουν κατατεθεί όλα τα απαιτούµενα στοιχεία µε τα οποία τεκµηριώνεται η κάλυψη των 

ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό. 

 

Με έγγραφο ρητής µνείας που περιέχεται στο φάκελο των δικαιολογητικών δηλώνεται ότι µέρος των 

δικαιολογητικών (που αναλυτικά αναφέρονται) έχουν υποβληθεί σε αντίγραφο επειδή τα πρωτότυπα έχουν 

υποβληθεί στον προηγούµενο διαγωνισµό του ∆ήµου «Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» 

 

Για τους λόγους αυτούς, η Προσφορά της  ECOSYNERGY Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., κρίνεται από την 

Επιτροπή ως αποδεκτή µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής στον 

διαγωνισµό.  

Κατόπιν των παραπάνω 
 

Η       Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η     Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α:     

 
1. Την αποδοχή της Προσφοράς της Εταιρείας ECOSYNERGY Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε , ως 

προς τα δικαιολογητικά συµµετοχής. 

2. Την απόρριψη της Προσφοράς της Ένωσης Εταιρειών ECO SIGNAL DOO (Ε.Π.Ε.) – 

Παπαδοπούλου Χρυσή, ως προς τα δικαιολογητικά συµµετοχής. 

για την παρούσα φάση του Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το υποέργο Ι : «Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων 

κάδων» του έργου «Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας» του 

Πράσινου Ταµείου στο µέτρο «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015», συνέταξε το παρόν Πρακτικό και 

έλυσε τη Συνεδρίασή της”. 

 

3. Το πρακτικό υπ'αριθµ ΙΙ της Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης και 
Εισήγησης για Ανάθεση ∆ιαγωνισµού του υποέργου «Προµήθεια και εγκατάσταση 
υπόγειων κάδων» του έργου «Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 
∆ήµου Καρδίτσας», το οποίο έχει ως εξής: 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 
ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 2 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 21ης   Νοεµβρίου  2013 
Αρ. Πρωτ. : 31804/21.11.2013 

 

Στoν ∆ήµο σήµερα, 21 Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:30 µµ, στην έδρα του ∆ήµου Καρδίτσας, 

συνεδρίασε η Επιτροπή η οποία συστήθηκε και λειτουργεί µε την υπ’ αρ. 482/2013 Απόφαση Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας, προκειµένου να προβεί στην αξιολόγηση του Φακέλου της Τεχνικής 

Προσφοράς που έγινε δεκτή κατά το διαγωνισµό του υποέργου «Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων 

κάδων» του  έργου: «Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας» του 

Πράσινου Ταµείου στο µέτρο «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015» για το έτος 2013. 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι: 

Α/Α Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος Παρθένη Λαµπρινή  

2. Τακτικό  Μέλος Ζαρακότας Γεώργιος  

3. Τακτικό   Μέλος Κόγια Ευαγγελία  

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

3.  Τον  Κώδικα  ∆ήµων  και  Κοινοτήτων  Ν .  3463/2006 (Α΄  114)  

4. Υπουργ ική  Απόφαση  11389/93 (ΦΕΚ  185Β  – ∆ιορθ .  Σφαλµ .  Στο  ΦΕΚ  550Β :  

Ενια ίος  Κανονισµός  Προµηθειών  Τοπικής  Αυτοδιο ίκησης .  (ΕΚΠΟΤΑ )  

5. την µε αρ. πρωτ. 417/2013 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας µε θέµα: 

«Αποδοχή απόφασης ένταξης χρηµατοδότησης, έγκριση επικαιροποιηµένης µελέτης, καθορισµός 

του τρόπου δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των δύο υποέργων του έργου 

«Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας» µε προϋπολογισµό 

169.740€ για το υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ∆ΩΝ» του έργου που 

εντάχθηκε στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου 

Ταµείου του ΥΠΕΚΑ » 

6. την µε αρ. πρωτ. 566/2013 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας µε θέµα: 

«Ακύρωση του διαγωνισµού για το υποέργο Ι «Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» και 

επαναδηµοπράτηση των δύο υποέργων του έργου « Υπογειοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης 

απορριµάτων ∆ήµου Καρδίτσας» 

7. την µε αρ. πρωτ. 482/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας µε θέµα : 

«Έγκριση µερικής τροποποίησης όρων διακήρυξης διαγωνισµού προµήθειας των δύο υποέργων 

του έργου « Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας», 

προϋπολογισµό 236.620,00 € και διενέργεια του σχετικού διαγωνισµού. 

8. την υπ. αριθµ. 29587/31.10.2013 ∆ιακήρυξη, 
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9. τους Φάκελους ∆ικαιολογητικών, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονοµικής Προσφοράς που 

υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό 

10. Το από 15/11/2013 πρακτικό 1 του διαγωνισµού, 

11. Την µε αρ. πρωτ. 31533/19.11.2013 ένσταση της ένωσης εταιριών ECO SIGNAL DOO (ΕΚΟ 

ΣΙΓΚΝΑΛ Ε.Π.Ε.)-ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ κατά του πρακτικού 1 του διαγωνισµού, η οποία 

θεωρήθηκε ως µη νοµίµως ασκηθείσα, λόγω µη κατάθεσης του προβλεπόµενου παράβολου από 

την παράγραφο Γ.3.β της ∆ιακήρυξης.  

 

προέβη στον έλεγχο και την  αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του συµµετέχοντα που έγινε  αποδεκτή. 

Τα µέλη της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού ήλεγξαν και αξιολόγησαν τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς που έγινε δεκτή από το πρακτικό 1 και διαπίστωσαν ότι τηρεί τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 

Το µέλος της Επιτροπής Ευαγγελία Κόγια  γνωµοδοτεί να γίνει δεκτή η προσφορά της εταιρείας ECOSYNERGY 

Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε µε τις παρακάτω παρατηρήσεις: 

Στην µε αρ. 254.10009 Αναφορά ∆οκιµών του Τεχνολογικού Ινστιτούτου AIDIMA, στην περιγραφή του 

προϊόντος (σελίδα 2) δεν αναγράφεται ο κωδικός παραγωγής του προϊόντος, µε συνέπεια να µην είναι 

δυνατή η ταυτοποίηση του υπό δοκιµή προϊόντος µε αυτό που προσφέρεται. Ειδικότερα στο εν λόγω 

πιστοποιητικό στη θέση περιγραφή του προϊόντος αναγράφεται ότι «ο κατασκευαστής δεν παρείχε 

πληροφορίες σχετικά µε τα υλικά, τα συστατικά µέρη, τη συναρµολόγηση, το σύστηµα ασφάλειας και 

λεπτοµέρειες».  

Η υπεύθυνη δήλωση παρεχόµενης εγγύησης καλής λειτουργίας για 24 µήνες είναι µη συµφέρουσα για τον 

∆ήµο, διότι  οι προϋποθέσεις που τίθενται στις προσφερόµενες υπηρεσίες επί της ουσίας  την ακυρώνουν, 

διότι δεν µπορούν να τηρηθούν π.χ.   

1)Ζητείται τήρηση µέγιστου επιτρεπόµενου φορτίου, ενώ το σύστηµα δεν παρέχει την δυνατότητα ελέγχου 

του φορτίου.  

2)∆εν παρέχεται εγγύηση σε περίπτωση πυρκαγιάς, ενώ δεν παρέχει κανένα σύστηµα πυρόσβεσης.   

3)∆εν παρέχεται εγγύηση σε περίπτωση πληµµύρας, ενώ δεν προβλέπεται αποχέτευση του φρεατίου  και 

σύνδεση αυτού  µε το δίκτυο αποχέτευσης.    

 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ίδιο άρθρο Γ2.1β  της διακήρυξης σχετικά µε τον ανταγωνισµό που αναπτύχθηκε 

αναφέρουµε τα εξής:  

-  Έγινε αποδεκτή µια προσφορά   

- ∆εν µπορεί να εφαρµοστεί το άρθρο Γ2.2 περί κατακύρωσης στον προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή 

από την στιγµή που υπάρχει µόνο µια προσφορά. 

 

Η πρόεδρος της Επιτροπής Λαµπρινή Παρθένη και το µέλος της Επιτροπής Ζαρακότας Γεώργιος γνωµοδοτούν 

να γίνει δεκτή η προσφορά της εταιρείας ECOSYNERGY Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε µε την παρακάτω 

αιτιολογία: 

Σχετικά µε την αναφορά δοκιµών του Τεχνολογικού Ινστιτούτου AIDIMA, ζητήθηκε από τον υποψήφιο ανάδοχο 

διευκρίνιση και µας έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά διευκρινιστική επιστολή της κατασκευάστριας εταιρίας 

SOTKON και η µετάφρασή της (επισυνάπτονται) στην οποία βεβαιώνεται η ταυτοποίηση του κάδου που 
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υποβλήθηκε σε δοκιµές, µε εκείνον που θα προµηθεύσουν στον ∆ήµο Καρδίτσας σε περίπτωση 

κατακύρωσης του διαγωνισµού στην εταιρεία ECOSYNERGY Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Αποδεχόµαστε 

την διευκρίνιση της εταιρείας, εφόσον µέχρι τη διενέργεια της Οικονοµικής Επιτροπής έχουµε στην διάθεσή 

µας το πρωτότυπο κείµενο της, καθώς και την µετάφραση του, επικυρωµένα για την γνησιότητα τους. 

Ως προς το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο, στην παράγραφο 2.1.2 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων ορίζεται 

: «Όλη η συγκρότηση της κατασκευής του κάδου, και ιδίως η διάταξη ανάρτησης στο µηχανισµό 

γερανοφόρου πρέπει να αντέχει στο άθροισµα του απόβαρου και του φορτίου απορριµµάτων έκαστου 

κάδου προσαυξανόµενο µε συντελεστή ασφαλείας 20% τουλάχιστον. Σε κάθε περίπτωση ο κάδος θα 

πρέπει να έχει αποδεδειγµένη ικανότητα αντοχής σε φορτία έως 1200 kg τουλάχιστον»  

Από την µε αρ. 254.1009 αναφορά εργαστηριακών δοκιµών (σύµφωνα µε το πρότυπο UNE-EN 13071-

1:2008) που υπέβαλλε η συµµετέχουσα εταιρία στην τεχνική της προσφορά, προκύπτει ότι ο κάδος 

αποθήκευσης ανταποκρίθηκε θετικά στην δοκιµή αντοχής σε εξωτερικές προσκρούσεις µε φορτίο 1200 kg 

(παρ. 6.1.4 σελ 9 & 10) και στην δοκιµή µηχανικής αντοχής των διατάξεων ανύψωσης µε φορτία 3000 kg & 

4200 kg (παρ. 6.1.5 σελ 11 & 12). Συνεπώς τεκµηριώνεται η ικανότητα αντοχής σε φορτία έως 1200 kg 

τουλάχιστον. 

Κάνοντας την παραδοχή ότι, υπό φυσιολογικές συνθήκες το ειδικό βάρος των οικιακών απορριµµάτων δεν 

ξεπερνά τα 200kg/ m³, προκύπτει ότι κατά την χρήση του, το µέγιστο φορτίο που θα δέχεται ο κάδος 

αποθήκευσης είναι 3m³ x 200kg/ m³ = 600 kg πλέον το καθαρό απόβαρο του (118 kg) = 718 kg. Συνεπώς η 

ικανότητα αντοχής του κάδου υπερκαλύπτει µε επαρκή συντελεστή ασφαλείας τα φορτία απορριµµάτων 

που θα δέχεται ο κάδος υπό φυσιολογικές συνθήκες. 

Λογικό λοιπόν είναι να τίθενται περιορισµοί ως προς το επιτρεπόµενο φορτίο: δεν είναι ευθύνη του 

κατασκευαστή αν ο κάδος γεµίσει µε µπάζα ενώ προορίζεται για οικιακά απορρίµµατα. Εξάλλου στην 

περίπτωση αυτή και τα µαχαίρια των απορριµµατοφόρων έχουν αντίστοιχο πρόβληµα, αν δεχθούν 

απορρίµµατα τα οποία δεν είναι οικιακά.  

Αντίστοιχα η πλατφόρµα ασφαλείας είναι σχεδιασµένη να αντέχει σε φορτία έως 150 kg που υπερκαλύπτει 

µακράν το φυσιολογικό βάρος ενός ανθρώπου.  

Η πλατφόρµα κυκλοφορίας έχει αντοχή σε φορτία έως 450 kg/m² για την περίπτωση που «παρκάρει» επί 

αυτής ένα ΙΧ αυτοκίνητο. 

2) Ως προς την εγγύηση σε περίπτωση πυρκαγιάς, πουθενά δεν ζητείται κάτι τέτοιο στην  συγ-γραφή 

υποχρεώσεων και ως εκ τούτου η συµµετέχουσα δεν είχε υποχρέωση να τοποθετηθεί επί αυτού του 

θέµατος. Από τα στοιχεία της υποβληθείσας τεχνικής προσφοράς προκύπτει ότι ο σχεδιασµός της 

πλατφόρµας κυκλοφορίας καθώς και του πύργου τροφοδοσίας διασφαλίζει επαρκή στεγανότητα του 

συστήµατος. Αποτέλεσµα αυτού είναι ότι σε περίπτωση φωτιάς στα αποθηκευµένα απορρίµµατα εντός του 

κάδου, αυτή θα είναι περιορισµένης έκτασης λόγω έλλειψης οξυγόνου. 

3) Ως προς την εγγύηση σε περίπτωση πληµµύρας, πουθενά δεν ζητείται κάτι τέτοιο στην  συγγραφή 

υποχρεώσεων. Η µόνη αναφορά είναι στην παράγραφο 2.1.1 που ορίζει : «Περιµετρικά θα πρέπει να 

υπάρχουν κατάλληλα κανάλια αποστράγγισης µέσω των οποίων θα µπορεί να διαφεύγει το νερό της βροχής 

χωρίς να παρουσιάζεται πρόβληµα εισροής µέσα στον χώρο του κάδου» και στην παράγραφο 2.2.1 που 

ορίζει : «Η πλατφόρµα κάλυψης θα εφάπτεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει επαρκής στεγανότητα για 

την αποτροπή έκλυσης δυσάρεστων οσµών και της εισροής των νερών της βροχής εντός του φρεατίου» 

Από τα στοιχεία της υποβληθείσας τεχνικής προσφοράς προκύπτει ότι ο σχεδιασµός της πλατφόρµας 

κυκλοφορίας σε συνδυασµό µε την κατασκευή περιµετρικών καναλιών απο-στράγγισης (κατά την 
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εγκατάσταση των υπόγειων κάδων στις προβλεπόµενες θέσεις) διασφαλίζεται η  επαρκής  στεγανότητα του 

συστήµατος και η διαφυγή των νερών της βροχής χωρίς να πληµµυρίζει ο εσωτερικός χώρος του υπόγειου 

κάδου. 

Το πιο σηµαντικό όµως είναι ότι το προκατασκευασµένο φρεάτιο που τοποθετείται στο σκάµµα είναι από 

οπλισµένο σκυρόδεµα C30/37 πάχους 15 εκ µε εφαρµογή της µεθόδου αυτό-συµπυκνούµενου 

σκυροδέµατος που διασφαλίζει συνθήκες πολύ υψηλού επιπέδου στεγανότητας και συνολικού βάρους 4,2 

τόνων και είναι µονοµπλόκ κατασκευή, που σηµαίνει ότι είναι πρακτικά αδιαπέραστο από το νερό σε 

περίπτωση πληµµύρας και δεν µπορεί λόγω άνωσης να ανυψωθεί ολόκληρο το φρεάτιο. 

Αν παρόλα αυτά το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης δεν λειτουργήσει και τα νερά στους δρόµους 

ανυψωθούν πάνω από το επίπεδο του πεζοδροµίου, θα µπει νερό µέσα στους κάδους, το οποίο όταν 

υπερχειλίσει θα γεµίσει και το προκατασκευασµένο φρεάτιο, οπότε θα πρέπει να επέµβει αποφρακτικό της 

∆ΕΥΑΚ για την άντληση των υδάτων. 

 

Από τη στιγµή που κρίνεται ότι η µοναδική αποδεκτή προσφορά πληροί τους τεχνικούς όρους του διαγωνισµού, 

θα συνεχιστεί η διαδικασία του διαγωνισµού µε την αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της. 

Η µέγιστη απόδειξη τήρησης του ανταγωνισµού είναι κατά πάγια νοµολογία η επαρκής και σύννοµη  

δηµοσιότητα του, που στην περίπτωσή µας τηρήθηκε.  

Η κατακύρωση µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή έστω και µε µια µόνο προσφορά µπορεί να γίνει αν 

διαπιστωθεί ότι η προσφερόµενη τιµή βρίσκεται εντός του προϋπολογισµού και είναι συµβατή µε τις τιµές 

που εφαρµόζονται στην αγορά συγκρίνοντας την µε τις τιµές ανάθεσης παρόµοιων προµηθειών, ενδεικτικά : 

 

-Σύµβαση ∆ήµου Βόλου (Α∆Α: Β4ΜΠΩ96-5ΝΛ - Νοέµβριος 2012) καθαρής αξίας €297.000,00 για 24 

κάδους ήτοι τιµή µονάδος €12.375,00 πλέον ΦΠΑ. 

 

-Σύµβαση ∆ήµου Λευκάδας (Ιανουάριος 2013) καθαρής αξίας €258.000,00 για 20 κάδους ήτοι τιµή µονάδος 

€12.900,00 πλέον ΦΠΑ. 

 

-Σύµβαση ∆ήµου Τρίπολης (Νοέµβριος 2012) καθαρής αξίας €94.400,00 για 8 κάδους ήτοι τιµή µονάδος 

€11.800,00 πλέον ΦΠΑ. 

 

-Σύµβαση ∆ήµου Κέρκυρας (Α∆Α: ΒΕ∆8ΩΕΑ-64Ι - Μάρτιος 2013) καθαρής αξίας €476.000,00 για 40 

κάδους ήτοι τιµή µονάδος €11.900,00 πλέον ΦΠΑ. 

Κατόπιν των παραπάνω 
 

Η       Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η     Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι:     
 

Την αποδοχή της Τεχνικής Προσφοράς της Εταιρείας ECOSYNERGY Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ως τεχνικά 

αποδεκτής και σύµφωνης µε τους όρους της ∆ιακήρυξης του Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το έργο: «Προµήθεια 

και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» του Πράσινου Ταµείου στο µέτρο «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-

2015»,  

Η επιτροπή αφού ολοκλήρωσε το έργο της για την παρούσα φάση του ∆ιαγωνισµού, συνέταξε το παρόν 

Πρακτικό και έλυσε τη Συνεδρίασή της. 



                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: ΒΛ0ΧΩΕΗ-9Ρ7 

4. Το πρακτικό υπ'αριθµ ΙΙΙ της Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης και 
Εισήγησης για Ανάθεση ∆ιαγωνισµού του υποέργου «Προµήθεια και εγκατάσταση 
υπόγειων κάδων» του έργου «Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 
∆ήµου Καρδίτσας», το οποίο έχει ως εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 3  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 22ης Νοεµβρίου 2013 
Αρ. Πρωτ. :  31851/ 22-11-2013 

 

Στην έδρα του ∆ήµου Καρδίτσας  σήµερα, 22 Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 µµ, στην, 

συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε και λειτουργεί µε την υπ’ αρ. 482/2013 Απόφαση Οικονοµικής 

Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας, προκειµένου να προχωρήσει στην αποσφράγιση του Φακέλου Οικονοµικής 

Προσφοράς που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του παραπάνω ∆ιαγωνισµού για το υποέργο Προµήθεια και 

εγκατάσταση υπόγειων κάδων» του  έργου: «Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 

∆ήµου Καρδίτσας» του Πράσινου Ταµείου στο µέτρο «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015» για το έτος 

2013. 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι: 

 

Α/Α Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος Παρθένη Λαµπρινή  

2. Τακτικό  Μέλος Ζαρακότας Γεώργιος  

3. Τακτικό   Μέλος Κόγια Ευαγγελία  

 

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, άρχισε η συνεδρίαση. 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  Τον  Κώδικα  ∆ήµων  και  Κοινοτήτων  Ν .  3463/2006 (Α΄  114)   

2. Υπουργ ική  Απόφαση  11389/93 (ΦΕΚ  185Β  – ∆ιορθ .  Σφαλµ .  Στο  ΦΕΚ  550Β :  Ενια ίος  

Κανονισµός  Προµηθειών  Τοπικής  Αυτοδιο ίκησης .  (ΕΚΠΟΤΑ)  

3. την µε αρ. πρωτ. 417/2013 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας µε θέµα: «Αποδοχή 

απόφασης ένταξης χρηµατοδότησης, έγκριση επικαιροποιηµένης µελέτης, καθορισµός του τρόπου 

δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των δύο υποέργων του έργου «Υπογειοποιηµένο 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας» µε προϋπολογισµό 169.740€ για το υποέργο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ∆ΩΝ» του έργου που εντάχθηκε στο Χρηµατοδοτικό 

Πρόγραµµα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταµείου του ΥΠΕΚΑ » 

4. την µε αρ. πρωτ. 566/2013 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας µε θέµα: «Ακύρωση 

του διαγωνισµού για το υποέργο Ι «Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» και 
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επαναδηµοπράτηση των δύο υποέργων του έργου « Υπογειοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης 

απορριµάτων ∆ήµου Καρδίτσας» 

5. την µε αρ. πρωτ. 482/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας µε θέµα : 

«Έγκριση µερικής τροποποίησης όρων διακήρυξης διαγωνισµού προµήθειας των δύο υποέργων του 

έργου « Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας», προϋπολογισµό 

236.620,00 € και διενέργεια του σχετικού διαγωνισµού. 

6. την υπ. αριθµ. 29587/31.10.2013 ∆ιακήρυξη, 

7. το υπ’ αρ. 31812/21.11.2013 mail του ∆ήµου Καρδίτσας προς την Εταιρεία Ecosynergy Κ. 

Κοσσυβάκης & Σια Ε.Ε, µε θέµα  την γνωστοποίηση του Πρακτικού 2 της Επιτροπής και το κάλεσµα 

για το άνοιγµα της Οικονοµικής Προσφοράς τους, 

8. τους Φάκελους ∆ικαιολογητικών, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονοµικής Προσφοράς που υποβλήθηκαν 

στον διαγωνισµό 

9. τα υπ’ αρ. 31804/21.11.2013 Πρακτικό 2, 

 

ολοκλήρωσε τον έλεγχο και την αξιολόγηση της Οικονοµικής Προσφοράς που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του 

παραπάνω ∆ιαγωνισµού και κατέληξε στα εξής: 

 
 

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1.  Ecosynergy Κ. Κοσσυβάκης & Σια Ε.Ε 

 

Η προσφορά της παραπάνω εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Εκατόν Εξήντα ∆ύο Χιλιάδων Τριακοσίων 

Εξήντα Ευρώ (162.360,00 € ) περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (132.000,00 € και 30.360,00 € ΦΠΑ). 

Η προσφορά πληροί τους όρους της διακήρυξης ως προς τα περί αποδεκτών οικονοµικών προσφορών. 

 
Κατόπιν των παραπάνω 

 

Η       Ε Π Ι Τ  Ρ Ο Π Η     Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α: 

1. Την αποδοχή της Οικονοµικής Προσφοράς της εταιρείας: Ecosynergy Κ. Κοσσυβάκης & Σια Ε.Ε, ως 

αποδεκτής και σύµφωνης µε τους όρους της ∆ιακήρυξης. 

 

2.  Την κατακύρωση του αποτελέσµατος του Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το υποέργο «Προµήθεια και 

εγκατάσταση υπόγειων κάδων» του  έργου: «Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 

∆ήµου Καρδίτσας» του Πράσινου Ταµείου στο µέτρο «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015», στην 

εταιρεία: Ecosynergy Κ. Κοσσυβάκης & Σια Ε.Ε, αντί του συνολικού ποσού Εκατόν Εξήντα ∆ύο Χιλιάδων 

Τριακοσίων Εξήντα Ευρώ (162.360,00 € ) περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (132.000,00 € και 30.360,00 € ΦΠΑ). 

 

Η επιτροπή αφού ολοκλήρωσε το έργο της για την παρούσα φάση του Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το  υποέργο 

«Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» του  έργου: «Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας» του Πράσινου Ταµείου στο µέτρο «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-

2015», η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό και έλυσε τη Συνεδρίασή της. 
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5. Την τοποθέτηση του κ. Γιοβάνη, ο οποίος εξέφρασε τη διαφωνία του µε το έργο, όπως 
αυτή εκφράστηκε και κατά τη συζήτηση του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και δήλωσε 
ότι θα ψηφίσει λευκό 

6. Την τοποθέτηση του κ. Τσαντήλα, ο οποίος εξέφρασε τις επιφυλάξεις του και δήλωσε 
ότι θα ψηφίσει λευκό 

7. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 

9. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της έγκρισης των πρακτικών 
ψήφισαν όλα τα παρόντα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, πλην των κ.κ Γιοβάνη και 
Τσαντήλα, οι οποίοι ψήφισαν λευκό 

                                  Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

1. Απορρίπτει την αρ. πρωτ. 31533/19.11.2013 ένσταση της ένωσης εταιριών ECO 
SIGNAL DOO (ΕΚΟ ΣΙΓΚΝΑΛ Ε.Π.Ε.)-ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ κατά του πρακτικού 1 του 
διαγωνισµού, η οποία θεωρήθηκε ως µη νοµίµως ασκηθείσα, λόγω µη κατάθεσης του 
προβλεπόµενου παράβολου από την παράγραφο Γ.3.β της ∆ιακήρυξης.   
 
2. Εγκρίνει τα πρακτικά υπ'αριθµ. Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, 
Αξιολόγησης και Εισήγησης για Ανάθεση ∆ιαγωνισµού του υποέργου «Προµήθεια και 
εγκατάσταση υπόγειων κάδων» του έργου «Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας», προϋπολογισµού 169.740 € περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 
23% 
 
3. Εγκρίνει την κατακύρωση του αποτελέσµατος του Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το 
υποέργο «Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» του έργου: 
«Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας» του 
Πράσινου Ταµείου στο µέτρο «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015», στην 
εταιρεία: Ecosynergy Κ. Κοσσυβάκης & Σια Ε.Ε, αντί του συνολικού ποσού Εκατόν 
Εξήντα ∆ύο Χιλιάδων Τριακοσίων Εξήντα Ευρώ (162.360,00 €) περιλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 23% (132.000,00 € και 30.360,00 € ΦΠΑ)  
   
4.  Αναθέτει στον ∆ήµαρχο Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνο Παπαλό τις περαιτέρω ενέργειες 
για υπογραφή της σύµβασης.  

 
Λευκό ψήφισαν οι κ.κ Γιοβάνης και Τσαντήλας 
 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
524/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΝΤΟΥΡΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

Καρδίτσα ........... 
Πιστό Αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


