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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 05/06-03-2014
Αριθ.Αποφ. 59/2014
ΘΕΜΑ: Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 4421/27-02-2014 ένσταση της εταιρείας µε
το διακριτό τίτλο { ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ RENDINA SAB. ANNAMARIA} κατά των
όρων της διακήρυξης της εργασίας µε τίτλο {Συλλογή και µεταφορά
Ανακυκλώσιµων Απορριµµάτων ∆ηµοτικών Ενοτήτων ∆ήµου Μονεµβασίας} .
Στους Μολάους, σήµερα, την 06-03-2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ.
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 4531/28-02-2014
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα
µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)

Λύρας Χαράλαµπος

3.Μαυροµιχάλης Κων/νος

Μαρούσης Χαράλαµπος

4. Σουρλάς Ιωάννης(Αναπ. Μέλος)

Χαραµής Αντώνιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο.
Τα τακτικά µέλη µε την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση
απουσίας τους να ενηµερώσουν τα αναπληρωµατικά µέλη για τη νόµιµη
αναπλήρωσή τους, τα οποία και παρευρέθησαν .
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη των µελών της τα εξής:
• Την υπ΄αριθ. πρωτ. 4421/27-02-2014 ένσταση της εταιρείας µε το διακριτό τίτλο {
ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ- RENDINA SAB. ANNAMARIA } κατά των όρων της
διακήρυξης της εργασίας µε τίτλο «Συλλογή και µεταφορά Ανακυκλώσιµων
Απορριµµάτων ∆ηµοτικών Ενοτήτων ∆ήµου Μονεµβασίας» , και
συγκεκριµένα κατά του άρθρου 5 (Λοιπά δικαιολογητικά συµµετοχής),
σύµφωνα µε την οποία ζητά να αναιρεθεί ο όρος αυτός της διακήρυξης και στην
θέση αυτού να προσκοµιστούν τιµολόγια αγοράς των οχηµάτων που
αποδεικνύουν εξίσου ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν στην κατοχή τους το εξοπλισµό
που απαιτεί η διακήρυξη.
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Επίσης στην ανωτέρω ένσταση αναφέρεται ότι οι άδειες κυκλοφορίας , βιβλία
µεταβολών , δελτία τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) , αποδείξεις πληρωµής τελών
κυκλοφορίας καθώς και ασφαλιστήρια συµβόλαια αυτών που ζητάµε σύµφωνα
µε το άρθρο 5 της εν λόγω διακήρυξης δεν είναι εφικτό να προσκοµιστούν κατά
την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού από τους διαγωνιζόµενους γιατί
βάση του Ν∆ 1959/91 και την ΥΑ Α2/29542/5347/91 οι άδειες κυκλοφορίας των
απορριµµατοφόρων οχηµάτων όταν λήξει η σύµβαση έργου που έχουν και δεν
ανανεωθούν µε κάποια άλλη πρέπει να επιστραφούν στο Υπουργείο
Συγκοινωνιών έως ότου υπογραφεί κάποια άλλη σύµβαση έργου που θα
απασχολήσει τα συγκεκριµένα απορριµµατοφόρα οχήµατα. Καταλήγοντας βάση
της ανωτέρω ενστάσεως θεωρείται ότι ο συγκεκριµένος όρος της διακήρυξης είναι
παράνοµος , καταχρηστικός και τελείως βλαπτικός ως προς το δηµόσιο
συµφέρον , αφού δεν διασφαλίζονται τα συµφέροντα της καλής εκτέλεσης της
διακήρυξης του ∆ήµου Μονεµβασίας αλλά και κατ΄επέκταση των δηµοτών του,
και θα πρέπει να αναζητηθεί άλλος τρόπος πιστοποίησης της απόδειξης κατοχής
του ανωτέρω εξοπλισµού των υποψήφιων διαγωνιζοµένων.
•

Την αριθ.34/2014 ΑΟΕ µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι του δηµοπρασίας &
ψηφίστηκε η πίστωση της ανωτέρω εργασίας.

•

Την υπ΄αριθ. πρωτ. 3603/20-02-2014 περίληψη διακήρυξης του ∆ηµάρχου
Μονεµβασίας µε την οποία ορίστηκε ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού
η 12η Μαρτίου 2014.

Την από 28-02-2014 γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών
παροχής υπηρεσιών σύµφωνα µε την οποία:
Η Επιτροπή διαγωνισµού προτείνει την απόρριψη της υπ΄αριθ. πρωτ. 4421/2702-2014 ένσταση της εταιρείας µε το διακριτό τίτλο { ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗRENDINA SAB. ANNAMARIA } κατά των όρων της διακήρυξης της εργασίας µε
τίτλο «Συλλογή και µεταφορά Ανακυκλώσιµων Απορριµµάτων ∆ηµοτικών
Ενοτήτων ∆ήµου Μονεµβασίας»
, επισηµαίνοντας ότι είναι στην διακριτική
ευχέρεια της ∆ιοίκησης να διαµορφώνει κατά την κρίση της τους όρους διακηρύξεως
(960/2007 ΣΤΕ ,ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ)
καθορίζοντας ποσοτικά και ποιοτικά τα
δικαιολογητικά µε τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική ικανότητα των
διαγωνιζοµένων , των οχηµάτων και τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να αποφασίσουµε για την απόρριψη ή µη της
υπ΄αριθ. πρωτ. 4421/27-02-2014 ένσταση της εταιρείας µε το διακριτό τίτλο {
ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ- RENDINA SAB. ANNAMARIA } κατά των όρων της
διακήρυξης της εργασίας µε τίτλο «Συλλογή και µεταφορά Ανακυκλώσιµων
Απορριµµάτων ∆ηµοτικών Ενοτήτων ∆ήµου Μονεµβασίας» , και συγκεκριµένα
κατά του άρθρου 5 (Λοιπά δικαιολογητικά συµµετοχής) και κάλεσε τα µέλη να
αποφασίσουν σχετικά.
Τα µέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του κ. προέδρου , την
υπ΄αριθ. πρωτ. 4421/27-02-2014 ένσταση της εταιρείας µε το διακριτό τίτλο {
ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ- RENDINA SAB. ANNAMARIA } κατά των όρων της
διακήρυξης της εργασίας µε τίτλο «Συλλογή και µεταφορά Ανακυκλώσιµων
Απορριµµάτων ∆ηµοτικών Ενοτήτων ∆ήµου Μονεµβασίας» , την αριθ.34/2014
ΑΟΕ µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι του δηµοπρασίας & ψηφίστηκε η πίστωση
της ανωτέρω εργασίας, την υπ΄αριθ. πρωτ. 3603/20-02-2014 περίληψη διακήρυξης
της ανωτέρω εργασίας, τις διατάξεις των άρθρων 209 παρ. 2 & 273 του ν.
3463/06(∆.Κ.Κ) και π.δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως Έργων και προµηθειών ΟΤΑ» .
•

Αποφασίζει οµόφωνα
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Απορρίπτει την υπ΄αριθ. πρωτ. 4421/27-02-2014 ένσταση της εταιρείας µε το
διακριτό τίτλο { ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ- RENDINA SAB. ANNAMARIA } κατά των
όρων της διακήρυξης της εργασίας µε τίτλο «Συλλογή και µεταφορά
Ανακυκλώσιµων Απορριµµάτων ∆ηµοτικών Ενοτήτων ∆ήµου Μονεµβασίας»
αποδεχόµενη την εισήγηση –γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού
συµφωνώντας µε τους λόγους που αναφέρονται σ΄αυτήν.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραµµατέας Ο.Ε.

∆ελήγιαννης Νικόλαος

όπως

