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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

                 Από ην πξαθηηθό ηεο ππ’ αξηζκ. 15/2016  ζπλεδξίαζεο ηεο  Οηθνλ. Δπηηξνπήο Γ. Θήξαο. 
 

ΑΡΙΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΔΩ  110/2016 
  ΘΔΜΑ: ‘Έγθξηζε  πξαθηηθνύ  αμηνιόγεζεο – βαζκνιόγεζεο Σερληθώλ πξνζθνξώλ  ηνπ 

δηεζλνύο αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ «Απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ 

θαη θαζαξηζκόο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ησλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ 

Γήκνπ Θήξαο».    
 

       ηα Φεξά θαη  ζην Γεκνηηθό  Καηάζηεκα  Θήξαο ζήκεξα ηελ 13ε Ινπλίνπ 2016  εκέξα  

Γεπηέξα θαη ώξα 10.00, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Θήξαο, 

θαηόπηλ ηεο από 9/6/2016 εγγξάθνπ πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε απζεκεξόλ 

ζε θαζέλα από ηα κέιε. Άξρηζε ε πλεδξίαζε αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε 

απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ επηά  (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληεο πέληε  (5) : 
                   

ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 

1. Καθνύξνο      Μάξθνο   Πξόεδξνο  

2. Βακβαθνύξε  Ησάλλα   

    1.  Υισξίδεο      Αξηζηείδεο 

    2.  ηγάιαο          Αληώληνο   

3. Μπειιώληα    Ρνύια   

4. Γαξδέληαο      Αλάξγπξνο 

5. Υάιαξεο        Γεώξγηνο    
 

       Αλ θαη θιήζεθαλ  θαλνληθά  

    

   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Ισαθείκ  Ξαγνξάξεο, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
                   

      Ο Αληηπξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην  7ν  ζέκα ηεο εκεξεζίαο  δηάηαμεο είπε ηα εμήο:  

    Με ηελ ππ’ αξηζκό 88/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο καο Δπηηξνπή  είρακε εγθξίλεη ηα 

από 11/5/2016 θαη 17/5/2016 πξαθηηθά ηνπ δηεζλνύο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δεκόζηνπ 

δηαγσληζκνύ ηεο παξνρήο ππεξεζίαο «Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θαη θαζαξηζκόο 

θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ησλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Θήξαο» θαη 

είρε πξνθξηζεί ε εηαηξεία Διιεληθή βηνκεραλία Πεξηβαιινληηθώλ πζηεκάησλ ΑΔΒΔ ζην 

επόκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ δει. ηεο αμηνιόγεζεο θαη βαζκνιόγεζεο ηεο ηερληθήο ηεο 

πξνζθνξάο.  

    ύκθσλα κε ην από 3/06/2016 πξαθηηθό αμηνιόγεζεο – βαζκνιόγεζεο Σερληθώλ πξνζθνξώλ  

ηνπ δηεζλνύο αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ «Απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη 

θαζαξηζκόο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ησλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ 

Θήξαο» πνπ επηζπλάπηνπκε, από ηε βαζκνιόγεζε πνπ πξνθύπηεη ε ηερληθή πξνζθνξά ηεο 

εηαηξείαο Διιεληθή Βηνκεραλία Πεξηβαιινληηθώλ πζηεκάησλ Α.Δ.Β.Δ (ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ)  

είλαη  εληόο ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ε δηαθήξπμε γηα λα είλαη απνδεθηή. πλεπώο ε Δπηηξνπή κπνξεί 

λα πξνρσξήζεη ζην άλνηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαηόπηλ ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, θνηλνπνηώληαο ηελ ζηελ ειεθηξνληθή πύιε ηνπ ΔΖΓΖ γηα ην 

δηαγσληζκό κε Α/Α πζηήκαηνο “20224”. 

   Ο Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Ο.Δ λα ζπδεηήζνπλ ην αλσηέξσ ζέκα θαη λα ηνπνζεηεζνύλ 

επί ησλ δεηεκάησλ πνπ ηίζεληαη.       

     Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο ε Ο.Δ ,   
 

 

ΑΔΑ: 7Σ44ΩΡΝ-Η9Ι



 
 

Απνθαζίδεη  θαηά  πιεηνςεθία  
 

     Δγθξίλεη ην από 03/06/2016 πξαθηηθό αμηνιόγεζεο – βαζκνιόγεζεο Σερληθώλ πξνζθνξώλ  

ηνπ δηεζλνύο αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ «Απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη 

θαζαξηζκόο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ησλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ 

Θήξαο» πνπ επηζπλάπηνπκε, ζύκθσλα κε ην νπνίν από ηε βαζκνιόγεζε πνπ πξνθύπηεη ε 

ηερληθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο Διιεληθή Βηνκεραλία Πεξηβαιινληηθώλ πζηεκάησλ Α.Δ.Β.Δ 

(ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ)  είλαη  εληόο ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ε δηαθήξπμε γηα λα είλαη απνδεθηή.                 

πλεπώο ε Δπηηξνπή κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζην άλνηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαηόπηλ 

ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, θνηλνπνηώληαο ηελ ζηελ ειεθηξνληθή πύιε 

ηνπ ΔΖΓΖ γηα ην δηαγσληζκό κε Α/Α πζηήκαηνο “20224”.             
      

     Σν κέινο ηεο Ο.Δ θ. Υάιαξεο Γεώξγηνο είπε όηη δελ ςεθίδεη ηελ έγθξηζε ηνπ αλσηέξσ 

πξαθηηθνύ γηαηί σο πξνο ην θξηηήξην Α1 ε αλσηέξσ εηαηξεία δελ έρεη απηή ηε ζηηγκή λα θάλεη 

επηιεθηηθή κέζνδν γηαηί ν δήκνο έρεη ππνγξάςεη ζύκβαζε κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία 

Αλαθύθισζεο  γηα ηελ αλαθύθισζε ζην λεζί καο άξα θαθώο έρεη βαζκνινγεζεί παξαπάλσ. Σν 

θξηηήξην Α2, Α3 θαη Α4 δελ είλαη απηό πνπ έπξεπε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία γηαηί γηα δε ηα 

κεραλήκαηα ηα παξέρεη ν δήκνο βάζεη ηεο ζύκβαζεο, γηα δε ηελ εκπεηξία πνπ δαλείδεηαη από 

ηελ εηαηξεία ΚΟΤΚΟΤΛΖ απηή ήδε γίλεηαη κε κεραληθά κέζα ηνπ Γήκνπ καο. Γηα ην θξηηήξην  

Β1 ε εκπεηξία πνπ αλαθέξεηαη ζε δηάθνξνπο Γήκνπο λαη κελ ππάξρεη αιιά ζην Γήκν Θήξαο 

δελ εθηειέζηεθε κε επηηπρία θαηά δήισζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη κειώλ ηνπ Γ. δεκνζίσο, παξόηη 

θαθώο ηνπ ρνξεγήζεθε βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο. Σν θξηηήξην Β2 δελ είλαη ην αλακελόκελν 

όπσο αλαθέξεηαη γηα έλα ηνπξηζηηθό δήκν όπσο είλαη ηεο αληνξίλεο δηόηη ε κέρξη ζήκεξα 

παξνπζία ηεο από ηα ζηειέρε ηεο θαη ην πξνζσπηθό πνπ δηαζέηεη δελ καο έπεηζε γηα ην 

απνηέιεζκα. Δπίζεο βαζηθό θξηηήξην πνπ ζα έπξεπε λα ιεθζεί ζνβαξά  ππόςηλ είλαη  ε 

νηθνλνκηθή επξσζηία ηεο εηαηξείαο πνπ παξάγεη αξλεηηθό απνηέιεζκα κε θίλδπλν λα κε κπνξεί 

λα εθηειέζεη ην έξγν, άξα ε βαζκνιόγεζε δελ είλαη πξαγκαηηθή γηαηί δελ ππήξρε ζύγθξηζε θαη 

κε άιιε εηαηξεία .  
 

          Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό  110/2016. 

   Γηα ην ζθνπό απηό γξάθεθε ην Πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.  
 
 

                           Ο   ΠΡΟΔΓΡΟ 
 

                  ΣΑ   ΜΔΛΗ 
         

                      ΚΑΦΟΤΡΟ  ΜΑΡΚΟ         
 
 
 
 
 

                      Αθξηβέο  Αληίγξαθν  

                           Ο Πξόεδξνο  

 

        ΜΠΔΛΛΩΝΗΑ       ΡΟΤΛΑ     

        ΓΑΡΕΔΝΣΑ       ΑΝΑΡΓΤΡΟ 

        ΒΑΜΒΑΚΟΤΡΖ   ΗΩΑΝΝΑ     

        ΥΑΛΑΡΖ           ΓΔΩΡΓΗΟ          
         

                            Καθνύξνο  Μάξθνο  
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