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Απόφαση της 11ης Φεβρουαρίου 2022 του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
Στην Κομοτηνή σήμερα 11 Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας
– Θράκης», για τη λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------Στη συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του
Ν. 4548/18 και του άρθρου 13 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία
σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε
(5) μέλη, ήτοι οι:
1.
2.
3.
4.
5.

Εμμανουήλ Τσέπελης, Δήμαρχος Ξάνθης, Πρόεδρος ΔΣ
Θεόδωρος Μουριάδης, Δήμαρχος Καβάλας, Αντιπρόεδρος ΔΣ
Ιωάννης Ζαμπούκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Μέλος ΔΣ
Ιωάννης Γκαράνης, Δήμαρχος Κομοτηνής, Μέλος ΔΣ
Θεόδωρος Αθανασιάδης, Δήμαρχος Προσοτσάνης, Μέλος ΔΣ

Απόντες ήταν ο κ. Σάββας Μιχαηλίδης, Δήμαρχος Νέστου, Μέλος ΔΣ και ο Ελευθέριος Κυριακίδης, Δήμαρχος
Θάσου, Μέλος ΔΣ.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η συζήτηση επί
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Περίληψη: Έγκριση ή μη παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης του Διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤ ΚΑΒΑΛΑΣ».
Επί του θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του ΔΣ έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:
Με την αριθμ. 210-4/21-12-2021 απόφαση του Δ.Σ. της «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.», αποφασίστηκε η έγκριση των
τευχών δημοπράτησης διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 153874 για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΥΤ ΚΑΒΑΛΑΣ»
σε τρίτο ιδιώτη ανάδοχο, ο οποίος θα αναλάβει να διαθέσει το απαραίτητο εργατοτεχνικό προσωπικό που θα
απασχοληθεί με τις εργασίες που συνδέονται με την εύρυθμη λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής
Απορριμμάτων Καβάλας, κείμενου στην περιοχή Εσκί Καπού, του Δήμου Καβάλας (επεξεργασία και υγειονομική ταφή των δημοτικών αποβλήτων, επεξεργασία στραγγισμάτων, φύλαξη και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού του κ.α.) για την εξυπηρέτηση της διαχείρισης των απορριμμάτων των ΟΤΑ των ΠΕ Καβάλας
και Δράμας και της ευρύτερης περιοχής του Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., για χρονικό διάστημα 72
μηνών, με δικαίωμα παράτασης της χρονικής διάρκειας αυτής, κατά την κρίση της εταιρίας για 72 επιπλέον
μήνες (δικαίωμα προαίρεσης), συνολικής εκτιμώμενης αξίας (με δικαίωμα προαίρεσης) 15.126.524,75 € χωρίς
ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Της ανωτέρω
απόφασης έγκρισης των τευχών δημοπράτησης ακολούθησε η αποστολή προς δημοσίευση στις 13-01-2022,
αρμοδίως και νομοτύπως, της σχετικής προκήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού στην Υπηρεσία Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 17-02-2022 και
ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών η 24-02-2022.
Στις 08-02-2022 παρελήφθη το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΑΜΑΘ 14038/08-02-2022 έγγραφο υποψήφιου αναδόχου
με το οποίο αιτείται τη χορήγηση συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τους όρους του υπόψη Διαγωνισμού καθώς και την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης και αποσφράγισης προσφορών
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κατά εξήντα (60) ημέρες, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.
Επιπλέον την ίδια ημέρα παρελήφθη και το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΑΜΑΘ 14037/08-02-2022 έγγραφο έτερου
υποψήφιου αναδόχου με το οποίο αιτείται επίσης τη χορήγηση διευκρινήσεων σχετικά με τους όρους του
υπόψη Διαγωνισμού.
Επειδή η εταιρία μας ως Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων (Π. Φο.Δ.Σ.Α.) της
Α.Μ.Θ., ούσα υπεύθυνη ιδίως για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των
αστικών στερεών αποβλήτων των Δήμων σε όλη την έκταση της ενιαίας διαχειριστικής ενότητας της ΠΑΜΘ,
έχει πρόδηλο ενδιαφέρον να αναθέσει την υπόψη υπηρεσία με νόμιμους και διαφανείς όρους, με γνώμονα το
συμφέρον της για τη διασφάλιση βέλτιστων προϋποθέσεων συμμετοχής περισσοτέρων υποψηφίων σε αυτόν,
την επίτευξη επαρκούς ανταγωνισμού και υποβολής ανταγωνιστικών οικονομικών προσφορών, εξασφαλίζοντας παράλληλα τόσο την αρτιότητα της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Καβάλας, υπό τους όρους της σχετικής διακήρυξης.
Επειδή στις 10-02-2022 παρασχέθηκαν ήδη από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΙΑΑΜΑΘ στους ανωτέρω Οικονομικούς Φορείς οι συμπληρωματικές πληροφορίες και τεχνικές διευκρινίσεις που ζητήθηκαν σχετικά με τους
όρους του Διαγωνισμού, προτείνεται, κατ’ εκτίμηση του αναγκαίου χρόνου που απαιτείται για την προετοιμασία της πρότασής τους και των ειδικών συνθηκών παροχής της υπηρεσίας για την απρόσκοπτη και ομαλή
λειτουργία του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων στην Περιφέρειά μας (ΠΕΣΔΑ Α.Μ.Θ), καθώς οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παροχή της, θα δημιουργούσε ανυπέρβλητα προβλήματα στο συνολικό
σχεδιασμό του συστήματος διαχείρισης (υγειονομικής ταφής) των αστικών στερεών αποβλήτων των δήμων
του Δυτικού Τομέα της ΠΑΜΘ και στην επίτευξη της ορθολογικής και περιβαλλοντικά ενδεικνυόμενης διαχείρισης των απορριμμάτων τους, η αποδοχή του αιτήματος μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών των διαγωνιζομένων, στα πλαίσια του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΧΥΤ ΚΑΒΑΛΑΣ» κατά είκοσι (20) ημέρες από την οριζόμενη ημέρα και ώρα, με αντίστοιχη παράταση του
χρόνου αποσφράγισης αυτών.
Κατόπιν τούτων προτείνονται νέες ημερομηνίες κατάθεσης και αποσφράγισης προσφορών, ως εξής:
• Νέα Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09-03-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
π.μ.
• Νέα Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 16-03-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ αφού συζήτησε το θέμα και μελέτησε τα σχετικά στοιχεία της
υποθέσεως
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Τη μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών των διαγωνιζομένων στα πλαίσια
του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για την παροχή της υπηρεσίας με
τίτλο «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤ ΚΑΒΑΛΑΣ» στις 09-03-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
2. Τη μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών των διαγωνιζομένων στα
πλαίσια του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤ ΚΑΒΑΛΑΣ» στις 1603-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
3. Την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στους συμμετέχοντες και την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για κάθε νόμιμη
ενέργεια.
Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα, συντάσσεται το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΠΕΛΗΣ
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