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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
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. 525/2013 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 
525/2013  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

34/26-11-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 

  Αριθ. Πρωτ.: 32136/27-11-2013 

 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 τοποθέτηση υδραυλικών γερανών” 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 τοποθέτηση υδραυλικών γερανών” 
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 τοποθέτηση 
υδραυλικών γερανών του έργου «Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 
∆ήµου Καρδίτσας», Γ. Γιαννουλάκη, η οποία έχει ως εξής:   
 
“Οι αποτελούντες την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης και Εισήγησης για 
Ανάθεση ∆ιαγωνισµού του υποέργου «Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών 
γερανών» 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. 29586/31.10.2013 περίληψη διακήρυξης του έργου 
3. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 31195 / 15-11-13 πρακτικό 1 διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού 

. 
5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 31376 / 18-11-13 πρακτικό 2 αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών. 
6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 31625 / 20-11-2013 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 τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» 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 Εξήντα Έξι Χιλιάδων Τετρακοσίων Είκοσι 
Ευρώ (66.420,00 € ) περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (Πενήντα Τέσσερις Χιλιάδες Ευρώ – 
54.000,00 € και ∆ώδεκα Χιλιάδες Τετρακόσια Είκοσι Ευρώ – 12.420,00 € ΦΠΑ) ή 
≈3,57% έκπτωση”. 
 
2. Το πρακτικό υπ'αριθµ Ι της επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης και 
Εισήγησης για Ανάθεση ∆ιαγωνισµού του υποέργου «Προµήθεια και τοποθέτηση 
υδραυλικών γερανών του έργου «Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 
∆ήµου Καρδίτσας», το οποίο έχει ως εξής: 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 1 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
της 15ης Νοεµβρίου 2013 
Αρ. Πρωτ. : 31195 / 15-11-13 

 

Στoν ∆ήµο σήµερα, 15 Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 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 

Οικονοµικών Προσφορών, και την αποσφράγιση των Φακέλων ∆ικαιολογητικών και τον έλεγχο των 
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∆ικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον υποψήφιο ανάδοχο στον ανοικτό πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά της υπ’ αρ. 29586/31-10-2013 ∆ιακήρυξης για το υποέργο 2 

«Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» του έργου: «Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

Αποριµµάτων ∆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 Γιαννουλάκη Γεωργία  

2. Τακτικό Μέλος Κορκόντζελος Κωνσταντίνος  

3. Αναπληρωµατικό Μέλος Μαυραντζάς Θωµάς  

 

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

από τον υποψήφιο ανάδοχο (βλ. πίνακα που ακολουθεί), η οποία πρωτοκολλήθηκε ως εξής: 

 

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

1. 
Ecosynergy 

Κ. Κοσσυβάκης & Σια Ε.Ε 
31047/14.11.2013  

 

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 68.880€ για το υποέργο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ» 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» 

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. 
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6. την υπ. αριθµ. 29586/31.10.2013 ∆ιακήρυξη, 

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

στον διαγωνισµό, 

προχώρησε στο άνοιγµα του ενιαίου σφραγισµένου φακέλου της Προσφοράς του διαγωνιζόµενου, στην 

αποσφράγιση του Φακέλου ∆ικαιολογητικών του υποψηφίου αναδόχου, σύµφωνα µε τους όρους της 

∆ιακήρυξης που υποβλήθηκε και αποσφραγίστηκε στο πλαίσιο του παραπάνω ∆ιαγωνισµού.  

Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου ∆ικαιολογητικών του υποψηφίου αναδόχου, τα πρωτότυπα 

αντίτυπα του Φακέλου ∆ικαιολογητικών µονογράφτηκαν κατάλληλα. Επίσης, ανακοινώθηκαν δηµόσια, 

µονογράφησαν και παραδόθηκαν (από την Επιτροπή) προς φύλαξη, στον ∆ήµο Καρδίτσας, η πρωτότυπη 

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής που κατατέθηκε από την συµµετέχουσα στον ∆ιαγωνισµό εταιρεία.  

Στο σηµείο αυτό, η Επιτροπή συνέχισε µε τη µονογραφή των φύλλων του πρωτότυπου Φακέλου 

∆ικαιολογητικών που υποβλήθηκε 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 του υποψήφιου αναδόχου 

διαπιστώθηκαν τα εξής: 

 
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. 

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

Επιτροπή ως αποδεκτή ως προς 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:     
 
Την αποδοχή της Προσφοράς της Εταιρείας ECOSYNERGY Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε , ως προς τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής. 

για την παρούσα φάση του Ανοικτού Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για το υποέργο 2 : «Προµήθεια και τοποθέτηση 

υδραυλικών γερανών» 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 επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης και 
Εισήγησης για Ανάθεση ∆ιαγωνισµού του υποέργου «Προµήθεια και τοποθέτηση 
υδραυλικών γερανών του έργου «Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 
∆ήµου Καρδίτσας», το οποίο έχει ως εξής: 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 2 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
της 18ης  Νοεµβρίου 2013 
Αρ. Πρωτ. : 31376 / 18-11-13 

 

Στoν ∆ήµο σήµερα, 18 Νοεµβρίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, στην έδρα του ∆ήµου Καρδίτσας, 

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

Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας, προκειµένου να προχωρήσει στην αποσφράγιση, τον έλεγχο και την 

αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς που υποβλήθηκε από τον υποψήφιο ανάδοχο στον ανοικτό πρόχειρο 

διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά της υπ’ αρ. 29586/31-10-2013 ∆ιακήρυξης 

για το υποέργο 2 «Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» 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 Γιαννουλάκη Γεωργία  

2. Τακτικό Μέλος Κορκόντζελος Κωνσταντίνος  

3. Αναπληρωµατικό Μέλος Μαυραντζάς Θωµάς  

 

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 68.880€ για το υποέργο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ» 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» 

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

236.620,00 € και διενέργεια του σχετικού διαγωνισµού. 

6. την υπ. αριθµ. 29586/31.10.2013 ∆ιακήρυξη, 

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

στον διαγωνισµό, 

8. το υπ’ αρ. 31195/15.11.2013, 1
ο
 Πρακτικό της, 

προχώρησε στον έλεγχο και την αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς που υποβλήθηκε και αποσφραγίστηκε 

στο πλαίσιο του παραπάνω ∆ιαγωνισµού.  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η Επιτροπή συνέχισε το έργο της και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους Πίνακες Συµµόρφωσης της 

∆ιακήρυξης διαπίστωσε ύστερα από λεπτοµερή µελέτη της Τεχνικής Προσφοράς και όλων των τεχνικών 

φυλλαδίων που κατέθεσε ο υποψήφιος ανάδοχος Ecosynergy, K. Κοσσυβάκης & Σια Ε.Ε., τα εξής : 

 

Η επιτροπή δεν προχωρά στην βαθµολόγηση των στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς µε δεδοµένο ότι υπάρχει 

µόνο ένας υποψήφιος ανάδοχος. 

Η Τεχνική Προσφορά του υποψήφιου αναδόχου κρίνεται τεχνικά αποδεκτή διότι καλύπτει τους όρους και 

προδιαγραφές που αναφέρονται στους Πίνακες Συµµόρφωσης και τις σχετικές απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης. 

 
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 Τεχνικής Προσφοράς της Εταιρείας Ecosynergy, K. Κοσσυβάκης & Σια Ε.Ε., ως τεχνικά 

αποδεκτής και σύµφωνης µε τους όρους της ∆ιακήρυξης. 

 
2. Τη συνέχιση της διαδικασίας µε την αποσφράγιση της Οικονοµικής Προσφοράς της: Ecosynergy, K. 

Κοσσυβάκης & Σια Ε.Ε., 

 

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

υποέργο 2 : «Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» του έργο «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 

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

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

της 20ης Νεµβρίου 2013 
Αρ. Πρωτ. : 31625 / 20-11-2013 

 

Στoν ∆ήµο σήµερα, 20 Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 µµ, στην έδρα του ∆ήµου Καρδίτσας, 

συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε και λειτουργεί µε την υπ’ αρ. 482/2013 Απόφαση Οικονοµικής 
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Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας, προκειµένου να προχωρήσει στην αποσφράγιση του Φακέλου Οικονοµικής 

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

τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» 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 Γιαννουλάκη Γεωργία  

2. Τακτικό Μέλος Κορκόντζελος Κωνσταντίνος  

3. Αναπληρωµατικό Μέλος Μαυραντζάς Θωµάς  

 

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 68.880€ για το υποέργο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ» 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» 

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. 29586/31.10.2013 ∆ιακήρυξη, 

7. το υπ’ αρ. 31378/18.11.2013 Φαξ του ∆ήµου Καρδίτσας προς την Εταιρεία Ecosynergy Κ. 

Κοσσυβάκης & Σια Ε.Ε, µε θέµα  την γνωστοποίηση των Πρακτικών 1 και 2 συνεδρίασης της 

Επιτροπής και το κάλεσµα για το άνοιγµα της Οικονοµικής Προσφοράς τους, 

8. τον Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς που υποβλήθηκε στον διαγωνισµό, 

9. τα υπ’ αρ. 31195/15.11.2013 (1
ο 

) Πρακτικό της και 31376 / 18.11.2013 (2
ο 

) Πρακτικά της, 
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10. τα στοιχεία του φακέλου του έργου, στα οποία εµφανίζονται συγκριτικά στοιχεία τιµών προηγούµενων 

διαγωνισµών σε άλλους δήµους µε τελικές τιµές µεγαλύτερες από την προσφερόµενη τιµή αυτού του 

διαγωνισµού 

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 Εξήντα Έξι Χιλιάδων Τετρακοσίων Είκοσι 

Ευρώ (66.420,00 € ) περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (54.000,00 € και 12.420,00 € 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 τοποθέτηση 

υδραυλικών γερανών» του έργου: «Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Αποριµµάτων ∆ήµου 

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

Ecosynergy Κ. Κοσσυβάκης & Σια Ε.Ε, αντί του συνολικού ποσού των Εξήντα Έξι Χιλιάδων Τετρακοσίων 

Είκοσι Ευρώ (66.420,00 € ) περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (Πενήντα Τέσσερις Χιλιάδες Ευρώ – 54.000,00 € και 

∆ώδεκα Χιλιάδες Τετρακόσια Είκοσι Ευρώ – 12.420,00 € ΦΠΑ). 

 

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

«Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» 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. 

                                                                                                                                                                          

5. Την τοποθέτηση του κ. Γιοβάνη, ο οποίος εξέφρασε τη διαφωνία του µε το έργο, όπως 
αυτή εκφράστηκε και από τον επικεφαλής της δηµοτικής του παράταξης 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 
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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. Εγκρίνει τα πρακτικά υπ'αριθµ. Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, 
Αξιολόγησης και Εισήγησης για Ανάθεση ∆ιαγωνισµού του υποέργου «Προµήθεια και 
τοποθέτηση υδραυλικών γερανών του έργου «Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας» προϋπολογισµού 68.880 € περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 
23% 
 
2. Εγκρίνει την κατακύρωση του αποτελέσµατος του Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το 
υποέργο «Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» του έργου: 
«Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Αποριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας» του 
Πράσινου Ταµείου στο µέτρο «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015», στην 
εταιρεία: Ecosynergy Κ. Κοσσυβάκης & Σια Ε.Ε, αντί του συνολικού ποσού των 
Εξήντα Έξι Χιλιάδων Τετρακοσίων Είκοσι Ευρώ (66.420,00 € ) περιλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 23% (Πενήντα Τέσσερις Χιλιάδες Ευρώ – 54.000,00 € και ∆ώδεκα Χιλιάδες 
Τετρακόσια Είκοσι Ευρώ – 12.420,00 € ΦΠΑ). 
   
3.  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  
525/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΝΤΟΥΡΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 
 
 
 


