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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339 (22413-61339), Fax : 22410-46361 (22413-61361) 

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

  

Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 10/24-02-2017 
  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή 24 

Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 512/7-9-2014 

«περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 και την 

εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 43/6-8-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών», αριθ. 1758/15-6-2016 «περί του 

ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/14099/24-02-2017, η οποία 

κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010.   

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του 

ανωτέρω νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα 

οκτώ (8) μέλη και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρο, 2. Κορωναίο Ιωάννη, 3. Παλαιολόγου 

Μιχαήλ, 4. Ψυλλάκη Βασίλειο, 5. Παπαδημητρίου - Ξεπαπαδάκη Βασιλική, 6. Ατσίδη Ελπίδα 

(Αντιπρόεδρος), 7. Κυριαζή Στέφανο, 8. Τοκούζης Παναγιώτης,  

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μουτάφη Δήμο - Μιχαήλ (δικ/νος), 2. Δράκο  Μιχαήλ (δικ/νος) 3. Σπανό 

Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν, λόγω της  έκτακτης 

συνεδρίασης, της οποίας η πρόσκληση-ημερήσια διάταξη κοινοποιήθηκε αυθημερόν,  

παρόντων επίσης, της Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου, κ. Μακρή 

Τριανταφυλλιάς και της κ. Παπαγεωργίου Μαρίας, υπαλλήλων του τμήματος διοικητικής 

υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής, 

 

    O ίδιος (ο Πρόεδρος), ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής για τους λόγους που επέβαλλαν την 

παρούσα έκτακτη συνεδρίαση θέτοντας υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής τους λόγους του 

κατεπείγοντος θέματος, σύμφωνα με την εισήγηση που ακολουθεί της Δ/νσης Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης με αρ. πρωτ.: 2/14028/23-2-2017, ως κατωτέρω: 

 

«Κύριε Πρόεδρε, 

Σας στάλθηκε σήμερα το Πρακτικό ΙIΙ από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού της προμήθειας 

με τίτλο «Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και 

μηχανήματος έργου» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του 

Δήμου Ρόδου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.439.100,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Επειδή η Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου, επιτελεί σημαντικό έργο, 

που άπτεται τόσο της υγιεινής όσο και της αισθητικής εικόνας ενός από τους σημαντικότερους 
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τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Το έργο αυτό, πρέπει να είναι από όλες τις απόψεις 

άρτιο, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο πρωτίστως η δημόσια υγεία και το περιβάλλον αλλά και να 

εξασφαλισθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο καθαριότητας στο νησί  της Ρόδου που φιλοξενεί κάθε 

καλοκαίρι έναν πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, απαιτείται η 

διάθεση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού (απορριμματοφόρα, ανοικτά φορτηγά, σάρωθρα, 

κ.τ.λ.). 

Επειδή όπως είναι ήδη ευρέως γνωστό ο σημερινός στόλος της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης περιλαμβάνει αρκετά παλαιά οχήματα (απορριμματοφόρα) και μηχανήματα έργου 

(σάρωθρα), τα οποία αφενός δεν είναι επαρκή για την αποτελεσματική και έγκαιρη κάλυψη των 

αναγκών της Διεύθυνσης αφ’ ετέρου δε εμφανίζουν συχνά και πυκνά προβλήματα με αποτέλεσμα 

να δυσχεραίνεται το έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων, και να αυξάνεται το κόστος της 

συντήρησης και επισκευής του στόλου. 

Επειδή είναι επιτακτική η ανάγκη της άμεσης προμήθειας, παρακαλούμε όπως ορίσετε 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το συντομότερο δυνατό για την εξέταση του 3
ου

 

πρακτικού.  

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, 

Πρασίνου & Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ και του Προϊσταμένυ 

Τμήματος Σχεδιασμού Δ/νσης Καθαριότητας κ. Ανθούλα Κυριάκου) 

 

 Αμέσως μετά η Επιτροπή αποφαίνεται ομόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ανωτέρω 

θέματος  και προτείνει τη συζήτησή τους, καθώς και τη σχετική λήψη απόφασης. 

 
 

ΘΕΜΑ 1o                                                        Απόφ. 68/2017 (Α.Δ.Α: 7ΖΝΗΩ1Ρ-Ο5Μ)                    

Έγκριση 3
ου

 πρακτικού της προμήθειας με  τίτλο «Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση 

(leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανήματος έργου»   

(Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  με αρ. πρωτ.: 2/14028/23-02-2017) 

 

    O ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης με αριθ. πρωτ.: 2/14025/23-02-2017, δια της οποίας 

κοινοποιείται το 3
ο
 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας, διεξαγωγής και αξιολόγησης 

προσφορών ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση 3
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του 

ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για της επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και 

μηχανήματος έργου», για εξέταση και λήψης απόφασης 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα σε δύο αντίγραφα το 3
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Προσφορών του ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού 

εξοπλισμού και μηχανήματος έργου» και παρακαλούμε για την εξέτασή του και την λήψη 

σχετικής απόφασης.  

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία» 
 Συνημμένα : 3ο Πρακτικό σε δύο αντίγραφα  

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών κ. 

Σαρικά Εμμανουήλ) 
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«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΙII  

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της προμήθειας: 

«Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και 

μηχανήματος έργου» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του 

Δήμου Ρόδου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.439.100,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/104310/2016   

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 30540 

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 16PROC005548537 2016-12-09 

 

Στην Ρόδο σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 22
η
 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017 και ώρα 09:00 

π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, οι παρακάτω: 

1. Εμμανουήλ Σαρικάς, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε, Προϊστάμενος Τμήματος Επισκευής 

Οχημάτων και Μηχανημάτων Δ/νσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων Δ. Ρόδου, ως 

Πρόεδρος  

2. Κυριάκος Ανθούλας, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε, Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού  

Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ. Ρόδου, ως μέλος   

3. Σάββας Ποντίκας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε,  Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης 

Υλικών Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών  Δ/νσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων Δ. 

Ρόδου, ως μέλος, 

αποτελούντες την Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για τη συγκεκριμένη προμήθεια, 

σύμφωνα με την με αριθμό 491/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ : 

787ΝΩ1Ρ-ΞΙΣ), της οποίας οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με αριθμό 505/2016 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : Ψ160Ω1Ρ-ΑΜΝ), συνήλθαμε στα γραφεία της 

Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του 3
ου

 

Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια με 

χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανήματος έργου» και 

έχοντας υπόψη :  

1. Το από 26-01-2017 συνταχθέν από εμάς Πρακτικό Ι. 

2. Την με αριθμό 36/27-01-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ρόδου (ΑΔΑ : 

7ΚΡΦΩ1Ρ-Ζ0Θ) που εγκρίνει το Πρακτικό Ι όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε αρμόδια 

σύμφωνα με το οποίο προκρίνεται για τον επόμενο στάδιο του ανοίγματος των Οικονομικών 

προσφορών ο μοναδικός διαγωνιζόμενος Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
3. Το από 31-01-2017 συνταχθέν από εμάς Πρακτικό ΙΙ. 

4. Την με αριθμό 37/01-02-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ρόδου               (ΑΔΑ : 

ΨΗΤΚΩ1Ρ-ΒΤΧ) που εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε αρμόδια 

σύμφωνα με το οποίο ανακηρύσσεται ο Οικονομικός Φορέας           με την επωνυμία 

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως 

Προσωρινός Ανάδοχος  

5. Το με αριθ. πρωτ. : 2/7685/02-02-2017 έγγραφό μας με το οποίο προσκλήθηκε ο Προσωρινός 

Ανάδοχος όπως εντός των νομίμων προθεσμιών που ο νόμος και   η Διακήρυξη ορίζουν, να 

υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης του διαγωνισμού,  

 

προβήκαμε στην συνέχιση του διαγωνισμού (3
ο
 στάδιο – Έλεγχος Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης)  συντάσσοντας το παρών Πρακτικό. 
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Στις 10:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει στο ηλεκτρονικό άνοιγμα του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ και να αρχίσει ο έλεγχος των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

Σημειώνεται δε ότι ο Οικονομικός Φορέας υπέβαλε και εντύπως προσκομίζοντας φάκελο με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης με το με αριθμ. πρωτ. εισερχομένου : 224/16-02-2017 έγγραφό του. 

 

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ήταν τα εξής: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3)  μήνες 

πριν ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή για τον προσωρινό ανάδοχο ο διευθύνων σύμβουλος και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), 

 Πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν ζητηθεί από την αρμόδια 

επιτροπή για τον προσωρινό ανάδοχο, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι: 

α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και 

β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την  

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και κατά την ημερομηνία  που θα ζητηθεί για τον 

προσωρινό ανάδοχο.  

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης. 

Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 

ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών 

Προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το Νομικό Πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που 

τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία 

 Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια 

Διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. 

 πιστοποιητικό ή βεβαίωση από όπου να προκύπτει ότι οι μετοχές της εταιρείας, με βάση το 

ισχύον καταστατικό της είναι ονομαστικές 

 Αναλυτική κατάσταση μετοχών, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία 

αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες 

ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

 Επίσης όλοι οι Οικονομικοί φορείς θα προσκομίσουν πιστοποιητικό του Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης ότι δεν υφίστανται οι ασυμβίβαστες ιδιότητες του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005  

 Όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική ικανότητα, τεχνική ικανότητα 

και οικονομική / χρηματοοικονομική επάρκεια του φορέα, ως αυτά αναλυτικώς περιγράφονται στο 

άρθρο 11  της παρούσας που είναι τα εξής: 

 Να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα 

του κράτους εγκατάστασης τους, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της παρούσας, δηλαδή σε 

εμπορία ή κατασκευή του προσφερόμενου είδους προσκομίζοντας πιστοποιητικό του οικείου 

Βιοτεχνικού ή Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή του σ' αυτό. 

 Άδεια λειτουργίας συνεργείου από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ κατάλληλη για τις  επισκευές 

και συντηρήσεις που απαιτούνται στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των οχημάτων.  

 Ο μέσος όρος του αριθμού παραδόσεων απορριμματοφόρων οχημάτων  - κατά την τελευταία 

τριετία - να είναι ανάλογος του αντικειμένου της σύμβασης, δηλαδή τουλάχιστον πέντε (5) 

απορριμματοφόρα. Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας : Ο μέσος όρος του αριθμού παραδόσεων 
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σαρώθρων  - κατά την τελευταία τριετία - να είναι ανάλογος του αντικειμένου της σύμβασης, 

δηλαδή τουλάχιστον ένα (1) σάρωθρο. Για την απόδειξη τούτου  θα υποβάλει κατάλογο 

κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία ιδίων ή παρομοίων  

οχημάτων με το αντικείμενο της σύμβασης, με αναφορά του αντιστοίχου ποσού, της ημερομηνίας 

και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη 

 Στο μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό των τελευταίων τριών ετών του οικονομικού 

φορέα θα περιλαμβάνονται συνολικά τουλάχιστον τρεις (3) εξειδικευμένους τεχνίτες, με 

ειδικότητες όπως μηχανολόγοι ή ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανοτεχνίτες, ηλεκτρολόγοι, 

εφαρμοστές ή ηλεκτροτεχνίτες, ηλεκτρονικοί κλπ    

 Τίτλοι σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλματος για τους συγκεκριμένους τεχνίτες. 

 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας  από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της σύμβασης, θα 

διαθέτει  ένα (1) κινητό συνεργείο για την επί τόπου τεχνική υποστήριξη των οχημάτων του 

Δήμου για την πλήρη αποκατάσταση των βλαβών. Το κινητό συνεργείο θα μπορεί να 

εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Δήμου σε όλο το 24ωρο,σε οποιοδήποτε σημείο  και οποιαδήποτε 

ημέρα της εβδομάδας. Θα δοθεί κινητό τηλέφωνο που θα απαντά σε όλο το 24ωρο και 

οποιαδήποτε μέρα.   

 Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας τους σειράς ISO 9001:2008 και  

περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004   των κατασκευαστών του πλαισίου και τους 

υπερκατασκευής. 

 Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 των 

κατασκευαστών του πλαισίου και της υπερκατασκευής που να αφορούν τον σχεδιασμό και την 

παραγωγή (κατασκευή) του κατασκευαστή των πλαισίων και των υπερκατασκευών. 

 Έγγραφη τραπεζική βεβαίωση όπου θα αναφέρεται η συνεργασία με τον προσφέροντα και 

όπου θα δηλώνεται το όριο τους πιστοληπτικής του ικανότητας για χρηματοδότησή κατά το 

τρέχον έτος. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα το όριο τους οποίας 

να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 50% του προϋπολογισμού τους προμήθειας χωρίς 

τον ΦΠΑ (δηλ. 580.282,23 €). Μέσος ετήσιος συνολικός (γενικός)  κύκλος εργασιών των τριών 

(3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ίσος με το 100% 

της εκτιμώμενης αξίας τους παρούσας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ ήτοι 1.160.564,52 €. Προς απόδειξη 

τούτου   

 Αντίγραφο ή απόσπασμα των δημοσιευμένων οικονομικών ισολογισμών τους επιχείρησης, 

στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία τους χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, των τριών (3) τελευταίων οικονομικών 

χρήσεων  που προηγούνται του έτους του διαγωνισμού.  

 Μέσος ετήσιος (ειδικός) κύκλος εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από 

τη σύμβαση, των τριών (3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών 

χρήσεων, ίσος με το 50% της  εκτιμώμενης αξία τους παρούσας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 

580.282,23 €. Προς απόδειξη τούτου  

 Υπεύθυνη δήλωση περί του ετήσιου (ειδικού) κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων 

που καλύπτεται από τη σύμβαση (πωλήσεις απορριμματοφόρων οχημάτων και σαρώθρων) για 

έκαστη εκ των τριών (3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών 

χρήσεων 

ελέγχθηκαν από εμάς και βρέθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ομόφωνα η Επιτροπή Διαγωνισμού  

γνωμοδοτεί και εισηγείται προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 

 

Την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ 

ΣΧΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΙΜΗΣ, 
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για την «Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και  

μηχανήματος έργου»,  και να ανακηρυχθεί ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία : 

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  

“Οριστικός Ανάδοχος”  

 

Το παρόν πρακτικό ολοκληρώθηκε σήμερα 23-02-2017 ημέρα Πέμπτη και υπογράφεται από την 

Επιτροπή σε τέσσερα αντίτυπα» 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής του Διαγωνισμού) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

• Την εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης με αριθ. πρωτ.: 2/14028/23-02-

2017  

• Το 3
ο
 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής του εν λόγω διαγωνισμού,  

• το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010,  
• Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/4/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

• Τις διατάξεις της Οδηγίας 24/2014/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

• Τις διατάξεις του Ν.1665/1986 «Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης» (Α΄ 194) 

• Τις διατάξεις του Ν.2367/1995 ΦΕΚ Α΄261 περί νέων χρηματοπιστωτικών θεσμών και άλλες 

διατάξεις 

• Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 

και 4127/2013» (Α΄ 107) 

• Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α΄141).  

• Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85). 

• Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 248). 

• Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007, Διαχείριση, έλεγχος  και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 267). 

• Την με αρ. 505/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι του 

διαγωνισμού,     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 3ο πρακτικό  της επιτροπής του διαγωνισμού για την «Προμήθεια με 

χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανήματος έργου», 

ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης Τεχνικής  

Προσφοράς - τιμής. 

 

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία με την επωνυμία: 

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  

και την ανακηρύσσει “Οριστικό Ανάδοχο” που προσέφερε: Τιμή 180.400,00 € χωρίς ΦΠΑ 

24% ανά απορριμματοφόρο, (902.000,00€) για τα πέντε απορριμματοφόρα 16 κυβικών 

μέτρων χωρίς ΦΠΑ 24%)  

Τιμή 248.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 24 % για το σάρωθρο. 
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Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντος του θέματος της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον 

Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας, έκτακτης, συνεδρίασης. 

      

   

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 Σάββας Διακοσταματίου          Ατσίδη Ελπίδα                                                      

       Αντιδήμαρχος                                                                                                                                                             

 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος 

 

 

 

2. Κορωναίος Ιωάννης  

 

 

 

3. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

 

 

 

4. Ψυλλάκης Βασίλειος  

 

 

 

5. Παπαδημητρίου – Ξεπαπαδάκη Βασιλική 

 

 

 

6. Κυριαζής Στέφανος 

 

 

 

7. Τοκούζης Παναγιώτης 

 


