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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Από το με αριθμό 2/ 2012 πρακτικό συνεδρίασης

-------------------Αριθμός απόφασης : 9/ 2012
Θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη
¨Μίσθωση τεσσάρων (4) απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης
(Press Container) για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24)
μηνών¨ προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23%
και αριθμό μελέτης 18/2012.
.
Σήμερα την 31 η Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ.μ, η Οικονομική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
Δημαρχιακό Κατάστημα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ.
5.163/26.01.2012 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨
(Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα
(9) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 2/2.1.2011), βρέθηκαν
παρόντα τα οκτώ (8) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
Λάζαρος
Μαλούτας,
ως
Πρόεδρος
2. Νικολέτα Μπουμπόναρη
3. Ιωάννης Παπαγεωργίου
4. Σουλτάνα (Σούλα) Μουταφίδου
5. Κων/νος (Κώστας) Κυριακίδης
6. Θεόδωρος Θεοδωρίδης
7. Άννα Νανοπούλου
8.
Στέλλα
Ρουσιάδου
–
Καλογερίδου

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Μητσιάκος

ο οποίος αν και κλήθηκε
νόμιμα, δε προσήλθε

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, και
εισηγήθηκε τα παρακάτω :
Με την αριθμ. 696/2011 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη
«Μίσθωση τεσσάρων (4) απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης (Press Container) για
χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών¨ προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ
μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 18/2012, με μυστική μειοδοτική
δημοπρασία.
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Επίσης στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨
(Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η αρμοδιότητα σύνταξης της
διακήρυξης, διεξαγωγής και κατακύρωσης όλων των δημοπρασιών σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία είναι της Οικονομικής Επιτροπής.
Με το από 19.01.2012 υπηρεσιακό του σημείωμα η Δ/νση Διαχείρισης
Απορριμμάτων του Δήμου μας ζητάει τη λήψη απόφασης σχετικά με τον
καθορισμό των όρων διακήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ.
270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων
διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και
κοινοτήτων" (ΦΕΚ Α' 77/30.03.1981) και προτείνω να προβούμε στην λήψη της
σχετικής απόφασης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. ε) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων,
της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή
εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων" (ΦΕΚ Α' 77/30.03.1981)
3. Τη με αριθμό 696/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου "περί τρόπου
εκτέλεσης της μίσθωσης"
4. Τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2012 όπου υπάρχει εξειδικευμένη πίστωση στον
Κ.Α. : 20.6233.0001
5. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση,
πρόταση και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης της μυστικής μειοδοτικής δημοπρασίας για
τη «Μίσθωση τεσσάρων (4) απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης (Press Container)
για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών¨ προϋπολογισμού 50.000,00
ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 18/2012, με κλειστές προσφορές, στο
έντυπο της Υπηρεσίας, η χρηματοδότηση της οποίας προέρχεται από ιδίους πόρους
του Δήμου.
Β. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού και
εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, ως ακολούθως:
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Κοζάνης, οδός Πλατεία Νίκης, αριθμός 1 στην
Κοζάνη, τηλέφωνο 24613 50329, Fax 24610 23695.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. ε) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨
(Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
β. Του Ν. 3463/2006 ¨Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας¨ (ΦΕΚ 114/ τ. Α΄/08.06.2006).
γ. Το Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων
διενέργειας δημοπρασιών δι΄εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και
κοινοτήτων» (ΦΕΚ 77/τ.Α΄/30.03.1981),
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΟΡΓΑΝΟ – ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Κοζάνης, (Πλατεία Νίκης 1 –
γραφείο 9- Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής), ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής, σε χρόνο που θα οριστεί από τον κ. Δήμαρχο με περιληπτική
διακήρυξη αυτού, στην οποία θα ορίζεται η ημέρα και ώρα διενέργειας της
δημοπρασίας με τοιχοκόλληση στον συνήθη χώρο ανακοινώσεων του Δήμου,
καθώς και με δημοσίευση αυτής τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες προτού τη
διενέργεια της δημοπρασίας στον Ελληνικό Τύπο, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο
(www . diavgia . gr ) και στη σχετική ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης
(www. kozanh . gr )
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η μίσθωση αφορά τρία (3) απορριμματοκιβώτια συμπίεσης (Press Container)
χωρητικότητας περίπου 10 m3 κι ένα (1) απορριμματοκιβώτιο συμπίεσης (Press
Container) χωρητικότητας περίπου 6 m3 με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τα απορριμματοκιβώτια συμπίεσης (Press Container) χωρητικότητας περίπου 10
m3 θα φέρουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Μήκος μέγιστο 5 m
• Πλάτος μέγιστο 2,1 m
• Ύψος μέγιστο 2,5 m
• Δύναμη συμπίεσης τουλάχιστον 300 kN
• Ιπποδύναμη κινητήρα τουλάχιστον 5 Kw
• Κύκλος εργασίας (άδειος) λιγότερος από 45 δευτερόλεπτα
• Να είναι κατασκευής και τεχνολογίας της τελευταίας δεκαετίας
Το απορριμματοκιβώτιο συμπίεσης (Press Container) χωρητικότητας περίπου 6 m3 θα
φέρει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Μήκος μέγιστο 5 m
• Πλάτος μέγιστο 2 m
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• Ύψος μέγιστο 2 m
• Δύναμη συμπίεσης τουλάχιστον 200 kN
• Ιπποδύναμη κινητήρα τουλάχιστον 4 Kw
• Κύκλος εργασίας (αδειός) λιγότερος από 30 δευτερόλεπτα
• Να είναι κατασκευής και τεχνολογίας της τελευταίας δεκαετίας
Ο μειοδότης υποχρεούται στην αποκομιδή των απορριμματοκιβωτίων, στην
μεταφορά και εκκένωση τους στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
(Σ.Μ.Α.) τρεις (3) φορές την εβδομάδα για τα δύο (2) απορριμματοκιβώτια
χωρητικότητας 10m3 και ενός (1) απορριμματοκιβωτίου 6m3, και μία (1) φορά
την εβδομάδα, για ένα (1) απορριμματοκιβώτιο χωρητικότητας 10m3, σε ημέρες
και ώρες που θα καθορίσει η υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
α. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 24 μήνες (από 01.03.2012 μέχρι
28.02.2014)
Δύναται όμως ο Δήμος να λύσει οποτεδήποτε μονομερώς τη σύμβαση με απλή
δήλωση προς τον μειοδότη εφόσον κρίνεται σκόπιμο για το συμφέρον του Δήμου.
β. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης της μίσθωσης σε δύο (2) επιπλέον
απορριμματοκιβώτια, με την προϋπόθεση συναίνεσης του μειοδότη για ίδια τιμή
μισθώματος για κάθε είδος απορριμματοκιβωτίου με την προσφερόμενη στον
διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό θεωρείται η κατοχή
άδειας, συλλογής και μεταφοράς Δημοτικών Αποβλήτων για τον Νομό Κοζάνης
(της αυτά προσδιορίζονται στο κεφάλαιο 20 του παραρτήματος ΙΒ της Κ.Υ.Α.
50920/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/τ. Β΄) εκτός αυτών που σημειώνονται με αστερίσκο).
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Η προσφορά θα υποβληθεί σε φάκελο σφραγισμένο που θα περιέχει :
•

Τον Υποφάκελο 1 – Δικαιολογητικών

•

Τον Υποφάκελο 2 – Οικονομικής Προσφοράς

2. Το περιεχόμενο των φακέλων καθορίζεται παρακάτω.
3. Σε όλους της φακέλους που αποτελούν την προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται:
•

Η ένδειξη :
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Για την μίσθωση τεσσάρων (4) απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης (Press
Container) για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών
•

Η επωνυμία του διαγωνιζόμενου και σε περίπτωση κοινοπραξίας η επωνυμία της
κοινοπραξίας και οι επωνυμίες των κοινοπρακτούντων.

•

Η διεύθυνση του διαγωνιζόμενου και σε περίπτωση κοινοπραξίας η διεύθυνση της
κοινοπραξίας και οι διευθύνσεις των κοινοπρακτούντων.

•

Ο αριθμός τηλεφώνου, τέλεξ και τέλεφαξ.

4. Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν με την προσφορά, δηλώσεις, αναφορές,
εκθέσεις κλπ. Θα είναι υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
διαγωνιζόμενου ή της νόμιμους εκπροσώπους των κοινοπρακτούντων σε
περίπτωση κοινοπραξίας. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα είναι σύμφωνες με τον Ν.
1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής αρμόδια.
5. Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα είναι επιμελημένες, σαφείς και θα
ακολουθείται σε αυτές η σειρά και ο τρόπος ταξινόμησης που αναφέρεται στην
Διακήρυξη αυτή. Θα συμπληρωθούν τα έντυπα της αναθέτουσας αρχής που
περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη αυτή και τα Τεύχη Δημοπράτησης με μελάνι ή
γραφομηχανή, χωρίς να αλλοιωθεί η μορφή και το περιεχόμενό της.
6. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπεται να υποβληθούν από της διαγωνιζόμενους.
Υποφάκελος 1 – Δικαιολογητικών
Ο φάκελος θα είναι σφραγισμένος και θα περιέχει τα παρακάτω :
1. Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι
2. Άδεια συλλογής-μεταφοράς Δημοτικών αποβλήτων (της περιγράφεται παραπάνω)
3. Τεχνική περιγραφή των απορριμματοκιβωτίων και των οχημάτων μεταφοράς
container και φωτοτυπία των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών.
4. Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα
5. Υπεύθυνη δήλωση για επίδειξη λειτουργίας του εξοπλισμού, πριν την υπογραφή
της σύμβασης αν αυτό απαιτηθεί.
6. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (€
5.000,00) ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και ισχύος τεσσάρων (4) μηνών
7. Φορολογική ενημερότητα.
8. Βεβαίωση μη οφειλής σε ασφαλιστικά ταμεία.
9. Οι οποιασδήποτε μορφής εταιρίες αντίγραφο της συστατικής τους πράξης.
Υποφάκελος 2 – Οικονομικής Προσφοράς
Ο φάκελος θα είναι σφραγισμένος και θα περιέχει :
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Την οικονομική προσφορά (ανά μήνα μισθώματος) σε έντυπο που χορηγείται
από το Γραφείο Προμηθειών συμπληρωμένη από τον διαγωνιζόμενο με τις
χρεώσεις των προσφερόμενων απορριμματοκιβωτίων,
α. Στην τιμή μισθώματος των απορριμματοκιβωτίων θα περιλαμβάνονται και θα
βαρύνουν τον ιδιοκτήτη κάθε δαπάνη κίνησης (των οχημάτων μεταφοράς) και
καλής λειτουργίας συμπεριλαμβανομένων των δαπανών συντήρησης,
επισκευής, ελαιολιπαντικών και καυσίμων (των οχημάτων μεταφοράς). Η
δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος που απαιτείται για τη λειτουργία τους θα βαρύνει
το Δήμο.
β. Οι διαγωνιζόμενοι θα συμπληρώσουν, στο έντυπο προσφοράς, την
χιλιομετρική αποζημίωση για την περίπτωση μεταφοράς και εκκένωσης των
απορριμματοκιβωτίων σε άλλη εγκατάσταση (π.χ. Χ.Υ.Τ.Α.) εκτός του Σ.Μ.Α.
Κοζάνης (σε ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας του).
γ. Η συμπλήρωση από της διαγωνιζόμενους θα γίνει με ευανάγνωστη αναγραφή
των τιμών αριθμητικώς και ολογράφως
δ. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ αριθμητικής και ολόγραφης τιμής στην
οικονομική προσφορά λαμβάνεται υπόψη η ολόγραφη και η Επιτροπή
διορθώνει την προσφορά σύμφωνα με την ολόγραφη.
ε. Προσφορές που αναφέρονται σε μερική κάλυψη των ποσοτήτων και όχι στο
σύνολο των εκτιμώμενων ποσοτήτων δεν γίνονται δεκτές.
στ. Οι οικονομικές προσφορές θα μονογραφούν και σφραγισθούν από τον
εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου ή της κοινοπραξίας.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
α. Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής της δημοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως μέχρι
της επομένης από την διεξαγωγή εργάσιμης ημέρας, ενώ κατά του αποτελέσματος της
δημοπρασίας μέχρι της επόμενης της ανακοινώσεως αυτού.
β. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου και διαβιβάζονται αυθημερόν
στην αρμόδια Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α. Ο μειοδότης πριν την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται στην κατάθεση εγγύησης
καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 10% της συνολικής αξίας της προσφερόμενης
τιμής.
β. Εφόσον κάποιο απορριμματοκιβώτιο παραμείνει εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης, ο
μειοδότης υποχρεούται στην άμεση επιτόπια αποκατάσταση της λειτουργίας του
αντικατάσταση του με άλλο, με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά.
γ. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά των απορριμματοκιβωτίων
καθώς και για ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν από την λειτουργία τους σε τρίτους.
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δ. Οι πληρωμές των μισθωμάτων θα ενεργούνται σε μηνιαία βάση, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει
τον Δήμο. Λοιπές υπέρ τρίτων κρατήσεις, βαρύνουν τους μειοδότες.
ε. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον μειοδότη και θα καταβληθούν πριν την
υπογραφή της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της παρούσας και να
προμηθεύονται τα έντυπα του διαγωνισμού από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου και
στο τηλέφωνο 24613 50344, κ. Μουρατίδης Ευστάθιος.
Γ. Η περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο και θα
αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Κοζάνης
(www.kozanh.gr)
Δ. Ψηφίζει πίστωση 50.000,000 ευρώ σε βάρος της εγγραφής του σκέλους των
εξόδων με Κ. Α. : 20.6233.001, του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 και εγκρίνει
όπως το ποσό αυτό διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό .
Ε. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 9 / 2012
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος
(Τ.Υ)
Λάζαρος Μαλούτας
Δήμαρχος Κοζάνης

Τα Μέλη
(Τ.Υ)
Νικολέτα Μπουμπόναρη
Ιωάννης Παπαγεωργίου
Σουλτάνα (Σούλα) Μουταφίδου
Κων/νος (Κώστας) Κυριακίδης
Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Άννα Νανοπούλου
Στέλλα Ρουσιάδου –
Καλογερίδου

Ακριβές Απόσπασμα
Κοζάνη, 31 Ιανουαρίου 2012
Ο Γραμματέας
Γρηγοριάδης Ιωάννης
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