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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

      ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

                 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 

 

Απόσπασμα από το 23
ο
 πρακτικό της από 04-12-2013  συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Έγκριση όρων διακήρυξης-εκδήλωσης ενδιαφέροντος  ανάθεση της υπηρεσίας για την 

κατασκευή και λειτουργία κινητής μονάδας διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ)» 

  

 Σήμερα στις 04 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη & ώρα 13:00, η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Κω, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ 

αριθμ. πρωτ.  45971/28-11-2013 πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και γνωστοποιήθηκε  

στα μέλη της αυθημερόν  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87 / Α΄ /07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» .    

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των   

μελών ήσαν : 

 

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Γιωργαράς Αντώνιος  

2. Ρούφα Ιωάννα 

3. Μαρκόγλου Σταμάτιος  

4. Διακογιώργης Ελευθέριος
1
 (Αναπλ. Μέλος) 

5. Πης Σταμάτιος
2
 (Αναπλ. Μέλος) 

6. Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη 

 

     ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κιλιμάτος Νικόλαος 

2. Ζερβός Νικόλαος   

3. Μπαραχάνος Αθανάσιος 

4. Σιφάκης Ηλίας        

5. Μουζουράκης Θεόφιλος  
              οι οποίοι  κλήθηκαν  και αιτιολογημένα 

              δεν προσήλθαν                                                                                                  

                                                  

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Κω, Γεωργαντή Στυλιανή, για την 

ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.    

           Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης 

και εισηγήθηκε  ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

ΘΕΜΑ 17
ο
 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. : 331 

     Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος το 17
ο
  θέμα  της ημερήσιας διάταξης  εξέθεσε ότι με την αριθμ. 

262/2013 απόφ. Δ.Σ. εγκρίθηκε η έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

κατασκευή και λειτουργία Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) από ιδιώτη, στις 

αρχές της επόμενης τουριστικής περιόδου καθώς επίσης οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει  ο 

Δήμος για την λειτουργία του. Η μονάδα Κ.Δ.Α.Υ. θα εγκατασταθεί και λειτουργήσει μέσα στο 

χώρο του Χ.Υ.Τ.Α. και θα είναι κινητή διότι αφενός δεν εμποδίζει την μελλοντική επέκτασή του 

και αφετέρου δεν απαιτείται Μ.Π.Ε.. Επιπλέον, για τη λειτουργία του ο Δήμος θα συνάψει 

σύμφωνο συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) με 

συγκεκριμένες δεσμεύσεις οι οποίες αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που έχει συνταχθεί από 

την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  

                                                 
1
 Το 1

ο
 αναπλ. μέλος  Διακογιώργης Ελευθέριος  κλήθηκε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Κιλιμάτου 

Νικολάου, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. Αποχώρησε μετά  την συζήτηση και λήψη απόφασης επί  

του 15
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
2
 Το 3

ο
 αναπλ. μέλος  Πης Σταμάτιος κλήθηκε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Ζερβού Νικολάου 

(αφού το 2
ο
 αναπλ. μέλος δήλωσε ότι δεν μπορεί να παρευρεθεί), σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. 
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         Κατόπιν τούτου πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να προβεί στην έγκριση των όρων 

διακήρυξης-εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.   

         Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την διάρκεια της οποίας  διατυπώθηκαν διάφορες 

απόψεις επί του θέματος μεταξύ αυτών και του μέλους Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπης, η οποία 

ανέφερε ότι δεν εγκρίνει το θέμα διότι, όπως τόνισε, τρία χρόνια τώρα έχει σταματήσει η 

ανακύκλωση και δεν συμφωνεί να δοθεί σε ιδιώτη. .  

          Ο πρόεδρος με τη σειρά του ανέφερε ότι για το Δήμο δεν θα υπάρξει καμία οικονομική 

επιβάρυνση και τίθενται συγκεκριμένες απαιτήσεις και προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των 

συμφερόντων του.  

           Στη συνέχεια   κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν. 

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν ο Πρόεδρος κ. Γιωργαράς Αντώνιος και τρία (3) μέλη:  1) Ρούφα 

Ιωάννα, 2) Μαρκόγλου Σταμάτιος, 3)  Πης Σταμάτιος. 

Κατά της πρότασης ψήφισε ένα μέλος: 1) Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη.   

         Η Οικονομική  Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων, αφού 

έλαβε υπόψη της :          

 Την εισήγηση του Προέδρου  

 Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 

 Την αριθμ. 262/2013 απόφαση Δ.Σ. 

 Την τεχνική περιγραφή που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

 Την συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν     

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

με τέσσερα (4) ΝΑΙ και ένα (1) ΟΧΙ 

Εγκρίνει  την τεχνική περιγραφή και τους όρους διακήρυξης – εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

κατασκευή και λειτουργία Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.), σύμφωνα με 

την αριθμ. 262/2013 απόφαση Δ.Σ. και το συνημμένο σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας απόφασης.  

………….……………………………………………………………………………………………... 

      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Γιωργαράς Αντώνιος 

 

    Τα μέλη 
1. Ρούφα Ιωάννα  

2. Μαρκόγλου Σταμάτιος  

3. Πης Σταμάτιος   

4. Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

Δ/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                                   

Ταχ.Δ/νση: Πεισάνδρου & Κλεοπάτρας                                                  

Ταχ.Κωδ. : 853 00 Κως                                                                                            

Τηλ : 2242020340                                                                                                    

                                                                         

                                                                                           

Θέμα :  «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατασκευή και λειτουργία  κινητής μονάδας  

Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ( Κ.Δ.Α.Υ. ) στον  Δήμου Κω » 

Σχετ. :  α)  262/2.09.2013 Αποφ. Δημοτικού Συμβουλίου Κω.  

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Άρθρο 1 :  Αντικείμενο της Πρόσκλησης  

 

Αντικείμενο της παρούσας γνωστοποίησης είναι η Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, από 

τον Δήμο Κω προς φορείς και επιχειρήσεις για την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών στον τομέα 

διαχείρισης των απορριμμάτων.  

Η πρόσκληση αφορά όλα τα σενάρια επενδυτικών σχημάτων στα οποία προβλέπεται η συμμετοχή του 

ιδιωτικού τομέα ως ιδιωτική επένδυση. 

 

Άρθρο 2 :  Υποβολή φακέλου προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

 

Οι φάκελοι προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της ………………. 

που βρίσκονται στη διεύθυνση……………………., μέχρι την ………………….2013 και ώρα …………...  

Δεν θα ληφθούν υπόψη προτάσεις που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.  

 

Άρθρο 3 :  Στοιχεία φακέλου προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

 

Οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να 

υποβοηθήσουν στην αξιολόγηση και επιλογή του βέλτιστου σεναρίου από τον Δήμο. 

 

Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα τρία ακόλουθα τμήματα:  

 

• Διοικητικό Τμήμα της πρότασης  

 

• Τεχνικό Τμήμα της πρότασης  

 

• Οικονομικό Τμήμα της πρότασης  

 

• Η προσφορά θα συνοδεύεται  ( επί ποινή αποκλεισμού ) από Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου, όπου 

δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία που κατατίθενται με τον φάκελο πρότασης είναι αληθή και ότι αποδέχεται τους 

όρους της μελέτης και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Άρθρο 4. : Περιεχόμενο των τμημάτων του Φακέλου προτάσεων  

 

Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στην αρμόδια επιτροπή φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται 

εξωτερικά ευκρινώς η επωνυμία του ενδιαφερόμενου, απευθυνόμενο “ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΔΑΥ ”.  

Τα περιεχόμενα του φακέλου πρέπει να είναι ταξινομημένα ως εξής:  
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Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  

 

Περιγραφή του προτεινόμενου εταιρικού σχήματος και της εταιρικής εμπειρίας.  

Πιστοποίηση της οικονομικής δυνατότητας και της διοικητικής επάρκειας του εταιρικού σχήματος.  

Περιγραφή της νομικής μορφής της υφιστάμενης ή της υπό σύσταση επιχείρησης που προτείνεται να 

υλοποιήσει το έργο.  

Ο ιδιώτης να δεσμευθεί με ρήτρες για την απασχόληση Κώων ανέργων εργατών και επιστημόνων. 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  

 

Περιγραφή του τεχνολογικού σχήματος της μονάδας και του προτεινόμενου εξοπλισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων και των κινητών τμημάτων. ( Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη που 

συντάχθηκε από την Υπηρεσία ). 

Περιγραφή των ιδιοκτησιακών χαρακτηριστικών και της διαθεσιμότητας των βασικότερων στοιχείων του 

εξοπλισμού.  

Το ΚΔΑΥ θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί στον χώρο του ΧΥΤΑ. 

Το ΚΔΑΥ θα πρέπει να είναι κινητό για να μην εμποδίζει την μελλοντική επέκταση και λειτουργία του 

ΧΥΤΑ. 

Ο ιδιώτης να έχει πρότερη εμπειρία σε λειτουργία κινητών μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων. 

Ο ιδιώτης να υποβάλει συμπληρωματική πρόταση για την διαχείριση των βιοαποβλήτων, με αποδεδειγμένη 

εμπειρία στην διαχείριση τους. 

Ο ιδιώτης να υποβάλει συμπληρωματική πρόταση για την μελλοντική επεξεργασία του συνόλου των 

δημοτικών στερεών αποβλήτων συμπεριλαμβανομένης και της λυμματολάσπης. 

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  

 

Οικονομικά στοιχεία της επένδυσης, περιληπτική τεχνοοικονομική μελέτη της μονάδας.  

Προσδιορισμός πηγής χρηματοδότησης της επένδυσης.  

Προτεινόμενα ανταποδοτικά τέλη και οφέλη προς τον φιλοξενών ΟΤΑ  

Ο ιδιώτης θα πρέπει να έχει την σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΑ  και την δυνατότητα να   συνάψει σύμβαση  για 

την ανά τόνο υλικών αποζημίωση του. 

Ο ιδιώτης να παρουσιάσει βιώσιμο bussinness plan με σχέδιο προώθησης προϊόντων 

 

Άρθρο 5. :   Αξιολόγηση  προσφορών  

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τριμελή  επιτροπή η οποία θα αποτελείται από : τον Αντ/ χο 

Οικονομικών Υπηρεσιών ως πρόεδρο , τον Αντ/χο  Περιβάλλοντος  και τον προϊστάμενο της Δ/σης 

Περιβάλλοντος, ως μέλη , με βάσει τα παρακάτω κριτήρια και βαθμολογίες .  

 

ΟΜΑΔΑ Α’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  (Συντελεστής βαρύτητας 10 %) : 

 

●   Περιγραφή του προτεινόμενου εταιρικού σχήματος και της εταιρικής εμπειρία……………………… 10  

● Πιστοποίηση της οικονομικής δυνατότητας και της διοικητικής επάρκειας του εταιρικού 

σχήματος….…………………………………………………………………………………………… 20 

●  Περιγραφή της νομικής μορφής της υφιστάμενης ή της υπό σύσταση επιχείρησης που προτείνεται να 

υλοποιήσει έργο…..…………………………………………………………………………………… 10 

● Ο ιδιώτης να δεσμευθεί με ρήτρες για την απασχόληση Κώων ανέργων εργατών και 

επιστημόνων………………………………………………………………………………………… 10  

Σύνολο βασικής βαθμολογίας ομάδας  Α 50 

 

ΟΜΑΔΑ  Β΄  ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Συντελεστής βαρύτητας  60 %) :  

 

● Περιγραφή του τεχνολογικού σχήματος της μονάδας και του προτεινόμενου εξοπλισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων και των κινητών τμημάτων…………………………………………   5 
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● Περιγραφή των ιδιοκτησιακών χαρακτηριστικών και της διαθεσιμότητας των βασικότερων στοιχείων του 

εξοπλισμού………………………………………………………………………………………………..     5 

 

● Το ΚΔΑΥ θα πρέπει να είναι κινητό για να μην εμποδίζει την μελλοντική επέκταση και λειτουργία του 

ΧΥΤΑ……………………………………………………………………………………………………….. 15 

● Ο ιδιώτης να έχει πρότερη εμπειρία σε λειτουργία κινητών μονάδων διαχείρισης 

απορριμμάτων…………………………………………………………………………………………..    ..  20 

 

● Ο ιδιώτης να υποβάλει συμπληρωματική πρόταση για την μελλοντική επεξεργασία του συνόλου των 

δημοτικών στερεών αποβλήτων συμπεριλαμβανομένης και της  λυμματολάσπης………………………   5 

  

Σύνολο βασικής βαθμολογίας ομάδας Β ΄50 

 

 

ΟΜΑΔΑ  Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Συντελεστής βαρύτητας  30 %) :  

 

● Οικονομικά στοιχεία της επένδυσης, περιληπτική τεχνοοικονομική μελέτη της μονάδας …………………5 

 

● Προσδιορισμός πηγής χρηματοδότησης της επένδυσης………………………………………………     5 

 

● Προτεινόμενα ανταποδοτικά τέλη και οφέλη προς τον φιλοξενών ΟΤΑ ……… ………………………  10 

 

● Ο ιδιώτης θα πρέπει να έχει  υπογραμμένο προσύμφωνο συνεργασίας  με την ΕΕΑΑ για την ανά τόνο 

υλικών αποζημίωση του…………………………………………………………………………………… 25 

● Ο ιδιώτης να παρουσιάσει βιώσιμο bussinness plan με σχέδιο προώθησης προϊόντων …….…………5   

 

Σύνολο βασικής βαθμολογίας ομάδας Γ ΄50 

 

Ο γενικός βαθμός θα είναι 0,10 * ( βαθ. Ομάδας Α΄) + 0,60 *( βαθ. Ομάδας Β΄) + 0,20* (βαθ. Ομάδας Γ΄ ). 

Με βάσει τα παραπάνω καλύτερη προσφορά θα είναι αυτή που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη 

βαθμολογία . 

 

Άρθρο 6. :   Επικύρωση αποτελέσματος  

 

Η επικύρωση  του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει  από την Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Κω, 

μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής . 

 

 

Άρθρο 7. :   Σύμβαση   

 

Μετά την επικύρωση του αποτελέσματος από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κω, καλείται ο 

ανάδοχος να υπογράψει την σχετική σύμβαση προσκομίζοντας την τελική σύμβαση συνεργασίας με την 

ΕΕΑΑ .  

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για τέσσερα (4) χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης για άλλη τέσσερα (4) 

μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του αναδόχου. 

 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

  ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ 
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