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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

30/2020

από το πρακτικό της 4ης/13.03.2020 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 2ο : Έγκριση των αποτελεσμάτων (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
για την υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών».
Στην Αγιά (Δημαρχείο), σήμερα Παρασκευή 13.03.2020, ώρα 9:30 π.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
2436/09.03.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου
και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87).
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
επτά ( 7 ) μελών ήταν:
Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, αναπληρωματικό μέλος1
3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
5. Γιάνναρος Γεώργιος, αναπληρωματικό μέλος2 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
7. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος3
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ελένη Κατσίκα, Ιωάννης Σπανός και
Θεόδωρος Γκασδράνης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα.
Αναπλήρωσε τον Χρήστο Σκαρκάλη.
3
Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα.
1
2
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Θέμα 2 : Έγκριση των αποτελεσμάτων (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
για την υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών».
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Βάσει της υπ’ αριθ. 9/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς για την έγκριση της με
αριθμό 2/2020 μελέτης και τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την υπηρεσία: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ», εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 945/03-022020, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «20PROC006258764 2020-02-07».
Ο διαγωνισμός για την υπηρεσία: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ», πραγματοποιήθηκε με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του συστήματος.
Ο διαγωνισμός καταχωρήθηκε από τον αρμόδιο διαχειριστή του Δήμου στην πλατφόρμα του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στις 07/02/2020 και έλαβε Αριθμό
Συστήματος: 85722.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 945/03-02-2020 διακήρυξη του διαγωνισμού καθορίσθηκε ως ημερομηνία
έναρξης υποβολής προσφορών η 07/02/2020, ημέρα Παρασκευή, ήτοι η ημ/νία ανάρτησης της
διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
η Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 17:00.
Οι προσφορές υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που όριζε η
σχετική διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
άρθρο 36 του Ν. 4412/2016 και την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Συνολικά, υποβλήθηκε στη διαγωνιστική διαδικασία εμπρόθεσμα μία (1) προσφορά από τον παρακάτω
οικονομικό φορέα:
Α/Α
Διαγωνιζόμενος Οικονομικός Φορέας
Ημ/νία και ώρα υποβολής προσφοράς
1
ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
24/02/2020 14:12:48
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και
Παροχής Υπηρεσιών του Ν. 4412/2016, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την με αριθμό 05/2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, αποτελούμενη από τους:
1. Μπαρτζώκα Αθανασία, Δημοτική Υπάλληλο, ως Πρόεδρο,
2. Πολυμέρου Ιωάννα, Δημοτική Υπάλληλο, ως μέλος,
3. Ευμορφία Ντουλούλη, Δημοτική Υπάλληλο, ως μέλος
για το στάδιο της Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και αξιολόγησης του (υπο)φακέλου:
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνικής Προσφοράς») συνέταξε το υπ’ αριθ. 2301/05-03-2020 σχετικό
Πρακτικό Ι.
Σύμφωνα με το Πρακτικό Ι, η Επιτροπή εισηγείται: την αποδοχή της προσφοράς του μοναδικού
διαγωνιζόμενου που φαίνεται στον κάτωθι πίνακα, κατά το στάδιο αξιολόγησης του (υπο)φακέλου:
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά», καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης
και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από το σχετικό πρακτικό:
α/α Διαγωνιζόμενος
1.
ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΙΑ
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Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού εξέδωσε την υπ’ αριθ. 2303/05-03-2020 Ανακοίνωση, όπου
καθορίστηκε ως ημερομηνία αποσφράγισης και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου της
οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζομένου που η προσφορά του κρίθηκε αποδεκτή κατά το στάδιο
αποσφράγισης και αξιολόγησης του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», η
06η του μηνός Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού για το στάδιο της Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του
(υπο)φακέλου: «Οικονομική Προσφορά» συνέταξε το υπ’ αριθ. 2455/10-03-2020 σχετικό Πρακτικό ΙΙ.
Το υπ’ αριθ. 2300/05-03-2020 Πρακτικό Ι και το υπ’ αριθ. 2455/10-03-2020 Πρακτικό ΙΙ της
διαγωνιστικής διαδικασίας, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης, υποβάλλονται
για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.1.2 της
διακήρυξης του διαγωνισμού, όπου ορίζεται: «Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια
απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια
αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ», καθώς
και τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 100 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του
άρθρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ-171 Α΄/13-11-17).
Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ε΄ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 3 παρ. θ του Ν. 4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει την
κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής
δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 945/03-02-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου,
2. τις υποβληθείσες προσφορές,
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
4. το υπ’ αριθ. 2301/05-03-2020 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και
αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά»),
5. το υπ’ αριθ. 2455/10-03-2020 Πρακτικό ΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και
αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: «Οικονομική Προσφορά»),
η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής
Υπηρεσιών εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς:
1. Την έγκριση του υπ’ αριθ. 2301/05-03-2020 Πρακτικού Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου
και αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά») και του
υπ’ αριθ. 2455/10-03-2020 Πρακτικού ΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του
(υπο)φακέλου: «Οικονομική Προσφορά») του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ».
2. Την ανάδειξη της επιχείρησης: «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ως προσωρινού
αναδόχου για την υπηρεσία: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ», γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και
τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, όπως προκύπτει από το σχετικά πρακτικά
που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή.
Σύμφωνα λοιπόν με την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού κατά τη διαγωνιστική διαδικασία
υποβλήθηκε μία και μοναδική προσφορά, η οποία πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την έγκυρη
υποβολή της και ως εκ τούτου κρίθηκε κατάλληλη και έγινε αποδεκτή, βάσει των Πρακτικών Ι και ΙΙ που
συνέταξε η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της εν λόγω
υπηρεσίας.
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Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στο διαγωνισμό υποβλήθηκε μία μόνο προσφορά και δεν
αναπτύχθηκε υγιής και επαρκής ανταγωνισμός με τη συμμετοχή περισσότερων εταιριών, τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου καλούνται να εξετάσουν όχι μόνο την νομιμότητα και άρα την
καταλληλόλητα ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις της διακήρυξης της μοναδικής υποβληθείσας προσφοράς,
αλλά να κρίνουν αιτιολογημένα εάν η οικονομική προσφορά της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρίας στη
διαγωνιστική διαδικασία είναι συμφέρουσα από οικονομική άποψη για το Δήμο μας.
Θέτω υπόψη σας ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δίνεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να
ματαιώσει τη διαδικασία ανάθεσης μίας δημόσιας σύμβασης, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή της, αν η
επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη.
Ειδικότερα, η εν λόγω δυνατότητα προβλέπεται:
1. Στις διατάξεις του άρθρου 3.5 της υπ’ αριθ. 945/03-02-2020 διακήρυξης του διαγωνισμού,
σύμφωνα με το οποίο: «Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν.
4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν
σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη
του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή
η παράλειψη».
2. Στις διατάξεις του άρθρου 106: «Ματαίωση διαδικασίας» του Ν. 4412/2016, όπου ορίζεται: «2.
Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις
ακόλουθες περιπτώσεις: α) ……., δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από
οικονομική άποψη,……
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1
και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το
αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω
τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να
αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη
οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή
στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι
και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών».
Η εταιρία «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» προσέφερε τις κατωτέρω τιμές ανά δρομολόγιο:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

M.M.

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

(€)

(€)

ΠΟΣΟΤ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ
(€)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

%

ΠΟΣΟ

1

90511000-2 Εργασίες
αποκομιδής απορριμμάτων
Δ.Ε. Μελιβοίας και
Ευρυμενών (Εκτέλεση
Δρομολογίου Ι)

Τεμάχιο

125

376.2

47.025,00

24

11.286,00

58.311,00

2

90511000-2 Εργασίες
αποκομιδής απορριμμάτων
Δ.Ε. Ευρυμενών (Εκτέλεση
Δρομολογίου ΙΙ)

Τεμάχιο

100

376.2

37.620,00

24

9.028,80

46.648,80

3

90511000-2 Εργασίες
αποκομιδής απορριμμάτων
Δ.Ε. Μελιβοίας (Εκτέλεση
Δρομολογίου ΙΙΙ)

Τεμάχιο

224

336.6

75.398,40

24

18.095,62

93.494,02
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Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός της αποκομιδής των απορριμμάτων και η ανάθεση των εν λόγω
υπηρεσιών σε τρίτο διενεργείται επί σειρά ετών στο Δήμο μας και επομένως υπάρχει η δυνατότητα
σύγκρισης τιμών και προσφορών για το ίδιο ακριβώς αντικείμενο.
Οι προσφερθείσες τιμές ανά δρομολόγιο, κατά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη
αναδόχου παροχής της υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ» του έτους 2020 με Αριθμό Συστήματος: 85722, δεν είναι συμφέρουσες από
οικονομική άποψη για το Δήμο μας. Το γεγονός αυτό στοιχειοθετείται απόλυτα από την παράθεση των
κάτωθι στοιχείων:
1. Κατά τη διαγωνιστική διαδικασία του έτους 2015 (υπ’ αριθ. 42/2015 Κατακυρωτική Απόφαση της
Ο.Ε. με ΑΔΑ: ΩΟ8ΑΩ6Ι-ΛΑΡ):
- Για την εκτέλεση του δρομολογίου που περιλάμβανε την αποκομιδή των απορριμμάτων στη Δ.Ε.
Ευρυμενών στους οικισμούς Παλαιόπυργου, Ομολίου, Στομίου, Αλεξανδρινής, Πλατιάς
Άμμου, Κόκκινου Νερού, Κουτσουπιάς και Παλιουριάς και τη μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ
Λάρισας, δηλ. ενός δρομολογίου που περιλάμβανε τρεις (3) επιπλέον οικισμούς
(Παλαιόπυργο, Ομόλιο και Αλεξανδρινή) από το Δρομολόγιο Ι του φετινού διαγωνισμού, ο
ανάδοχος εκτέλεσε τη σύμβαση με προσφερόμενη τιμή ανά δρομολόγιο 344,00€, ήτοι κατά
32,20 ευρώ φθηνότερα σε σχέση με την τιμή που προσφέρει στον διαγωνισμό του 2020 η
εταιρία «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (376,20 ευρώ).
- Για την εκτέλεση του δρομολογίου που περιλάμβανε την αποκομιδή των απορριμμάτων στη Δ.Ε.
Μελιβοίας στους οικισμούς Βελίκας, Σωτηρίτσας, Αγιοκάμπου, Πολυδενδρίου, και
Ρακοποτάμου και τη μεταφορά τους στο ΣΜΑ Αγιάς, δηλ. ενός δρομολογίου με τα ίδια ακριβώς
χαρακτηριστικά με το Δρομολόγιο ΙΙΙ του φετινού διαγωνισμού, ο ανάδοχος εκτέλεσε τη
σύμβαση με προσφερόμενη τιμή ανά δρομολόγιο 303,58€, ήτοι κατά 33,02 ευρώ φθηνότερα σε
σχέση με την τιμή που προσφέρει στον διαγωνισμό του 2020 η εταιρία «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (336,60 ευρώ).
2. Κατά τη διαγωνιστική διαδικασία του έτους 2016 (υπ’ αριθ. 38/2016 Κατακυρωτική Απόφαση της
Ο.Ε. με ΑΔΑ: Ω3ΒΙΩ6Ι-ΓΩΞ):
- Για την εκτέλεση του δρομολογίου που περιλάμβανε την αποκομιδή των απορριμμάτων των
οικισμών Παλαιόπυργου, Ομολίου, Στομίου, Αλεξανδρινής, Πλατιάς Άμμου, Κόκκινου
Νερού, Κουτσουπιάς και Παλιουριάς και τη μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Λάρισας, δηλ. ενός
δρομολογίου που περιλάμβανε τρεις (3) επιπλέον οικισμούς (Παλαιόπυργο, Ομόλιο και
Αλεξανδρινή) από το Δρομολόγιο Ι του φετινού διαγωνισμού, ο ανάδοχος εκτέλεσε τη σύμβαση
με προσφερόμενη τιμή ανά δρομολόγιο 340,00€, ήτοι κατά 36,20 ευρώ φθηνότερα σε σχέση με
την τιμή που προσφέρει στον διαγωνισμό του 2020 η εταιρία «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» (376,20 ευρώ).
- Για την εκτέλεση του δρομολογίου που περιλάμβανε την αποκομιδή των απορριμμάτων των
οικισμών Βελίκας, Σωτηρίτσας, Αγιοκάμπου, Πολυδενδρίου, και Ρακοποτάμου και τη
μεταφορά τους στο ΣΜΑ Αγιάς, δηλ. ενός δρομολογίου με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά με
το
Δρομολόγιο ΙΙΙ του φετινού διαγωνισμού, ο ανάδοχος εκτέλεσε τη σύμβαση με
προσφερόμενη τιμή ανά δρομολόγιο 300,00€, ήτοι κατά 36,60 ευρώ φθηνότερα σε σχέση με
την τιμή που προσφέρει στον διαγωνισμό του 2020 η εταιρία «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» (336,60 ευρώ).
3. Κατά τη διαγωνιστική διαδικασία του έτους 2018 (υπ’ αριθ. 33/2018 Κατακυρωτική Απόφαση της
Ο.Ε. με ΑΔΑ: 6ΧΩ0Ω6Ι-ΞΤΓ):
Για την εκτέλεση των ίδιων ακριβώς Δρομολογίων αποκομιδής, η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε
με αρκετά χαμηλότερες τιμές. Συγκεκριμένα:
- Προσφερόμενη τιμή για τα Δρομολόγια Ι και ΙΙ: 366,60 ευρώ, ενώ η προσφερόμενη τιμή στον
φετινό διαγωνισμό ανέρχεται σε 376,20 ευρώ.
- Προσφερόμενη τιμή για το Δρομολόγιο ΙΙΙ: 329,00 ευρώ, ενώ η προσφερόμενη τιμή στον φετινό
διαγωνισμό ανέρχεται σε 336,60 ευρώ.
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Κατόπιν των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3.5 της υπ’ αριθ. 945/03-02-2020 διακήρυξης του διαγωνισμού,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 106: «Ματαίωση διαδικασίας» του Ν. 4412/2016,
3. Το γεγονός ότι, με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται ανωτέρω, οι προσφερθείσες τιμές ανά
δρομολόγιο στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της
υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ» του έτους 2020 με Αριθμό Συστήματος: 85722, κρίνονται ως μη συμφέρουσες
από οικονομική άποψη για το Δήμο μας,
Εισηγούμαι με απόφασή μας:
Α. Να απορρίψουμε την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη της επιχείρησης: «ΔΙΟΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ως προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την υπηρεσία: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ», βάσει του υπ’ αριθ. 2301/05-03-2020 Πρακτικού Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης /
Ελέγχου και αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά») και
του υπ’ αριθ. 2455/10-03-2020 Πρακτικού ΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του
(υπο)φακέλου: «Οικονομική Προσφορά») που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή.
Β. Να ματαιώσουμε τη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
με Αριθμό Συστήματος: 85722, διότι η επιλεγείσα προσφορά κρίνεται ως μη συμφέρουσα από οικονομική
άποψη, σύμφωνα με την περίπτωση δ) της παρ. 2 του άρθρου 106: «Ματαίωση διαδικασίας» του Ν.
4412/2016.
Γ. Να εγκρίνουμε τη διενέργεια εκ νέου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη
αναδόχου παροχής της υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ», βάσει τροποποιημένης μελέτης που θα λαμβάνει υπόψη της το νέο χρονοδιάγραμμα
ενεργειών και θα επανακαθορίζει την μηνιαία κατανομή των δρομολογίων αποκομιδής και σύμφωνα με
τους όρους που θα καθορίσει με νεότερη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Α' 114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1θ’ του Ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 (Α΄ 138): «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές
διατάξεις»,
- τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (Α’ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 υποπαρ.20στ του ν. 4254/2014 (Α’ 85),
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 Α' 147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- την υπ’ αριθ. 56902/215/17 (Β΄1924) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης: «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
- τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς, οικονομικού έτους 2020, που
εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 204/2019 (ΑΔΑ: 6Ε0ΞΩ6Ι-ΙΓ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγιάς, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 398/3934/21.01.2020 (ΑΔΑ: Ω74ΝΟΡ10-ΨΘ3)
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας,
- την υπ’ αριθμ. 117/28-01-2020 (ΑΔΑ:ΩΨΑ1Ω6Ι-ΘΗΘ) απόφαση του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς, με
την οποία διατέθηκαν οι σχετικές πιστώσεις για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής
απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας & Ευρυμενών»,
- την με αριθμό 231/2019 (ΑΔΑ: ΩΜ5ΓΩ6Ι-Γ3Ξ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα:
«Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 178 του Ν.4635/2019»,
- την υπ’ αριθμ. 9/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση τευχών
δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την υπηρεσία: “Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας & Ευρυμενών”»,
- την υπ’ αριθ. 945/03-02-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
«20PROC006258764 2020-02-07»,
- την με αριθμό 2/2020 μελέτη, που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς,
για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας & Ευρυμενών»,
συνολικού προϋπολογισμού 200.458,40€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του 24%),
- το υπ’ αριθμ. 2301/05-03-2020 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και αξιολόγησης
του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά»),
- το υπ’ αριθμ. 2455/10-03-2020 Πρακτικό ΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και αξιολόγησης
του (υπο)φακέλου: «Οικονομική Προσφορά»),
- τις διατάξεις του άρθρου 3.5: «Ματαίωση διαδικασίας» της υπ’ αριθ. 945/03-02-2020 διακήρυξης του
διαγωνισμού,
- τις διατάξεις του άρθρου 106: «Ματαίωση διαδικασίας» του Ν. 4412/2016,
- την αιτιολόγηση που παρατίθεται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας για την τεκμηρίωση της
μοναδικής υποβληθείσας προσφοράς ως μη συμφέρουσας,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Α ποφασί ζου με ομόφ ωνα
Α. Απορρίπτουμε την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη της επιχείρησης: «ΔΙΟΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ως προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την υπηρεσία: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ», βάσει του υπ’ αριθ. 2301/05-03-2020 Πρακτικού Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης /
Ελέγχου και αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά») και
του υπ’ αριθ. 2455/10-03-2020 Πρακτικού ΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του
(υπο)φακέλου: «Οικονομική Προσφορά») που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή.

ΑΔΑ: 6ΟΓΦΩ6Ι-ΡΦΖ
Σελίδα 8 από 8

Β. Ματαιώνουμε τη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με
Αριθμό Συστήματος: 85722, διότι η επιλεγείσα προσφορά κρίνεται ως μη συμφέρουσα από οικονομική
άποψη, σύμφωνα με την περίπτωση δ) της παρ. 2 του άρθρου 106: «Ματαίωση διαδικασίας» του Ν.
4412/2016.
Γ. Εγκρίνουμε τη διενέργεια εκ νέου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
παροχής της υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ», βάσει τροποποιημένης μελέτης που θα λαμβάνει υπόψη της το νέο χρονοδιάγραμμα
ενεργειών και θα επανακαθορίζει την μηνιαία κατανομή των δρομολογίων αποκομιδής και σύμφωνα με
τους όρους που θα καθορίσει με νεότερη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς.
Επισημαίνεται ότι κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου χωρεί προδικαστική
προσφυγή, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της υπ’ αριθ. 945/03-02-2020 διακήρυξης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 30/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

