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ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Λήψη απόφασης για την ανάδειξη αναδόχου της απόσυρσης-αξιοποίησης λιπαντικών
ελαίων.
Στο Περιστέρι και στο Δημοτικό κατάστημα, συνήλθε σήμερα 20/5/2013 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ &
ώρα 12:00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ.28/16-5-2013
πρόσκλησης του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία,
παρόντων του Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη,
και των εξής τακτικών μελών: Πλέστη Αλ., Κακλαμάνου Μ., Τάτση Ευάγ.,
απόντων δε των εξής τακτικών μελών: Αβραμίδη Σ., Σχίζα Ανδρ., Αγγελοπούλου –
Βασιλάκου Μ., Μουκουβίνα Στ., Κυριακόπουλου Δ.,
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα,
οι οποίοι αναπληρώθηκαν από τα εξής αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα: ΤσιώταΜάρκου Μ., Κορόγιαννη Πολ., Ευσταθιάδου Ν., Δημητρίου Αθ.,
εισήλθε στην εξέταση, του με αριθμό 19 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
Η Οικονομική Επιτροπή άκουσε τον κ. Πρόεδρο που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε
υπ’ όψη της Επιτροπής το σχετικό πρακτικό 1 της επιτροπής αξιολόγησης που έχει ως
εξής:
Η Επιτροπή αξιολόγησης που ορίστηκε με την υπ' αριθμόν 172/2013 πράξη της
Οικονομικής Επιτροπής αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου Περιστερίου κ. κ.
Στέφανο Μαρούκο ,Γεώργιο Βεργυρή και το Δημοτικό Σύμβουλο Σάββα Αβραμίδη συνήλθε
σήμερα Τρίτη 23 Απριλίου 2013 και ώρα 08:30 προκειμένου να αξιολογήσει τις προτάσεις για
απόσυρση- αξιοποίση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων σύμφωνα με την με αριθμό
πρωτοκόλλου οίκ 233/6-3-2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δ/νσης
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
Κατέθεσαν προσφορά οι εταιρείες :
« ΠΕΤΡΟΛΙΝ Α.Ε.Β.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΓΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΙΛΛΟΓΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΑΛΕ) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ »
<< AGROENERGY A.E ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ>>
Η επιτροπή διαπίστωσε μετά από το σχετικό έλεγχο ότι διαθέτουν τις προβλεπόμενες
άδειες που περιγράφονται στην σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις κάνει
δεκτές .
Κατόπιν η επιτροπή διαπίστωσε μετά από το σχετικό έλεγχο ότι η προσφορά της
εταιρείας << ΠΕΤΡΟΛΙΝ Α.Ε.Β.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΓΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΙΛΛΟΓΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΑΛΕ) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ >> θέτει δύο
(2) επιπλέον περιοριστικούς όρους προκειμένου να ισχύει όπως κατατέθηκε.
Οι όροι αυτοί δεν υπάρχουν στη πρόσκληση ενδιαφέροντος, επιπλέον καθιστά την
προσφορά ασύμβατη με τα οριζόμενα στην πρόσκληση ενδιαφέροντος αφού το σχετικό
τίμημα δεν είναι σταθερό και δεν μπορεί να υπολογιστεί από την Επιτροπή δεδομένου ότι δεν
μπορούμε να γνωρίζουμε το ποσοστό υγρασίας που θα υπάρχει στα χρησιμοποιούμενα
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λιπαντικά καθώς και τις προσμίξεις ή τις σχετικές ποσότητες αυτών στα απόβλητα
ορυκτέλαια.
Για το λόγο αυτό η προσφορά δεν γίνεται δεκτή .
Τέλος κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας << AGROENERGY A.E
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ>> την κρίνει συμφέρουσα,
προτείνοντας την ανακήρυξή της ως αναδόχου με τιμή 100€ για κάθε τόνο απόβλητου
ορυκτελάιου .
Αφού έλαβε υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε το θέμα,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι τα ε ξ ή ς:
Ομόφωνα αναδεικνύει ανάδοχο για την απόσυρση-αξιοποίηση λιπαντικών ελαίων,
σύμφωνα με το πρακτικό 1 της Επιτροπής αξιολόγησης προγραμμάτων-δράσεων
αξιοποίησης αποβλήτων του Δήμου, την εταιρεία ARGOENERGY A.E. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με τιμή 100 € για κάθε τόνο απόβλητου ορυκτελαίου.
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