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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: 6/27-01-2017 

  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή 27 

Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική 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. 2/4720/23-1-2017, 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 

επτά (7) μέλη και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κορωναίο Ιωάννη, 2. Παλαιολόγο Μιχαήλ, 3. Ψυλλάκη Βασίλειο, 4. 

Μουτάφη Δήμο-Μιχαήλ, 5. Ατσίδη Ελπίδα (Αντιπρόεδρος), 6. Κυριαζή Στέφανο, 7. Παρδαλό 

Στέργο, 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρο (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 1
ο
 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Κυριαζή Στέφανο, 2.  Παπαδημητρίου - Ξεπαπαδάκη 

Βασιλική (δικ/νη), η οποία αναπληρώνεται από το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. 

Παρδαλό Στέργο, 3. Δράκο Μιχαήλ (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το τρίτο 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Μανωλάκη Αλέξανδρο, λόγω έλλειψης 

αναπληρωματικών μελών της μειοψηφίας, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να 

παρευρεθεί, 5. Τοκούζη Παναγιώτη (δικ/νος),  

παρόντων επίσης, της αναπληρώτριας Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής 

υπαλλήλου, κ. Παπαγεωργίου Μαρίας  και της κ. Καρτάνου Παρασκευής, υπαλλήλου του 

τμήματος διοικητικής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής, του κ. Ανθούλα Κυριάκου, 

προϊσταμένου του τμήματος Σχεδιασμού της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, του 

Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρα, του εκπροσώπου της ένωσης 

εταιρειών Περιβαλλοντική – ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε. – ENSER A.E. κ. Καρούζου και του Νομικού 

Συμβούλου της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΕΝΑCT Α.Ε.- ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κ. Κυραλλίδη, 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντομη γενική 

ενημέρωσή του προς τα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε την ύπαρξη έξι  (6) κατ’ επείγον θεμάτων, 

για τα οποία η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 3, του Ν. 3852/2010, δύναται, με τη 

σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να αποδεχθεί την ένταξη τους και τη  

συζήτησή τους, μετά από την έναρξη της ημερήσιας διάταξης και να λάβει, με την ίδια 

πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. 
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1. Το 1
ο
 θέμα (1

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη «Έγκριση για  τις 

διαθέσεις πιστώσεων οικ. έτους 2017», θεωρείται κατεπείγον για την εύρυθμη λειτουργία 

του Δήμου Ρόδου,  

2. Το 2
ο
 θέμα (2

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη «Ορισμός υπολόγου 

υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 12.312,21€ για 

χορήγηση νέας παροχής στη θέση Μελανού Αγ. Κωνσταντίνου - Αφάντου    (Υπόλογος-

υπάλληλος κ. Γιαννόπουλος Γεώργιος), θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να πληρωθεί 

άμεσα η ΔΕΔΔΗΕ για να εκτελεστεί άμεσα το έργο. 

3. Το 3
ο
 θέμα (3

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη «Έγκριση πρακτικού και 

κατακύρωση αποτελέσματος του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου Δήμου Ρόδου», 

θεωρείται κατεπείγον για την μετακίνηση των μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου 

4. Το 4
ο
 θέμα (4

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στην «Λήψη απόφασης για 

την παροχή εντολής στον κ. Γιαννακό Κωνσταντίνο να παραστεί στις 28/04/2017 στην 

εκδίκαση της υπόθεσης εργατικού ατυχήματος για να υπερασπιστεί τον πρώην 

Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας κ.Καλιβούρη Φιλήμονα και τον προϊστάμενο 

καθημερινότητας Λίνδου κ. Δρακιού Θεόδωρο», θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να 

υπάρχει νομική κάλυψη. 

5. Το 5
ο
 θέμα (5

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στην «Έγκριση πρακτικού 

της επιτροπής εξέτασης Προδικαστικής Προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 16/2017 της 

Οικονομικής Επιτροπής του ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την αποκομιδή-

μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική και χειρονακτική), χορτοκοπή-

κλαδοκοπή (μηχανική και χειρονακτική), αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών 

αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου»,  ειδικότερα για το συγκεκριμένο θέμα είναι 

κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί λόγω της επικείμενης έναρξης της Τουριστικής Περιόδου 

για την οποία ο Δήμος πρέπει να είναι έτοιμος να προσφέρει υπηρεσίες αντάξιες του 

τουριστικού προϊόντος του νησιού της Ρόδου, οποιαδήποτε καθυστέρηση θα έχει συνέπεια 

αρνητική και δυσμενή για το νησί της Ρόδου αλλά και για τις συνθήκες δημόσιας υγείας των 

κατοίκων και των επισκεπτών του νησίου αφού ο αριθμός αυτών υπερδιπλασιάζεται τους 

μήνες της Τουριστικής περιόδου, 

6. Το 6
ο
 θέμα (6

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στην «Έγκριση πρώτου 

πρακτικού 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», ειδικότερα για το συγκεκριμένο θέμα είναι κατεπείγον και πρέπει να 

συζητηθεί για τους ίδιους ανωτέρω λόγους του 5ου θέματος, προκειμένου να υπάρχει 

εναλλακτική λύση για ενδεχόμενη καθυστέρηση του ανωτέρω διαγωνισμού. 

Αμέσως μετά, η Οικονομική Επιτροπή, αποφαίνεται ομόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα 

των ανωτέρω θεμάτων, και προτείνει τη συζήτησή τους, μετά της ήδη κοινοποιημένης ημερήσιας 

διάταξης και να ληφθούν  γι’ αυτά σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κείμενες 

διατάξεις. 

 

 

ΘΕΜΑ 1o                                                            Απόφ. 30/2017 (Α.Δ.Α: 7ΥΠΩΩ1Ρ-0Μ2)   

Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 

του Δήμου Ρόδου, οικ. έτους 2016 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου αριθμ. 2/4681/23-1-2017) 

  

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την  εισήγηση του τμήματος 

Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών με  αρ. πρωτ. 2/4681/23-01-2017, 

ως κατωτέρω: 



3 

 

«Θέμα: Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2016, για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού. 

 Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική 

επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το 

δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. 

Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται 

υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. 

 Στην παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως είχε συμπληρωθεί με την παρ. 4α 

άρθρ.43 Ν.3979/2011 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 Ν.4257/2014,ΦΕΚ Α 93/14.7.2014, 

ορίζονται τα εξής: 

«Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του 

οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα 

αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του 

οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι 

τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας  και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου 

οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των 

συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από 

τη λήξη κάθε τριμήνου. 

 Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, 

διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης 

των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που 

εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει 

υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφαση του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας 

δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, 

μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγηση της και αντιστοίχως το σκέλος των 

δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 

 Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του που 

λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωση του για τους 

λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 

 Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά 

των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα 

Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή 

Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου.  

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς 

και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών». 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 

(ΦΕΚ2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην 

έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία 

καθορίζονται  τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα 

αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την 

οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου 

Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, 

συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 2, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω 

απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της 

 την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει 

 την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των 

στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» 
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 την αριθ. 741/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισμός του έτους 2016 και εγκρίθηκε με την αριθ. ΑΠ απόφαση 374/05-01-2016 

(ΑΔΑ: 6ΠΞΙΟΡ1Ι-ΒΤ9), απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

 τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και 

στοιχεία του δήμου μας 

 

Εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή 

 Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική 

Επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από το αρμόδιο 

Τμήμα Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης (1) και ενσωματώνονται στη παρούσα εισηγητική 

έκθεση, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως 

αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου μας. 

 

Ειδικότερα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: 

 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ΄ τριμήνου του έτους 2016. 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ΄ τριμήνου του έτους 2016. 

Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού Δ΄ τριμήνου του έτους 2016 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/12/2016 

% 

3/2 

% 

3/1 

% 

2/1 

Εισπραχθέντα 

3 

Βεβαιωθέντα 

2 

Προϋπ/σμός 

1 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α. 

0 Τακτικά Έσοδα  64.191.600,17  64.345.052,23  63.211.412,80  100,24  98,47  98,24 
01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία  892.040,00  1.825.658,04  887.890,87  204,66  99,53  48,63 
02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία  123.863,00  300.407,55  300.407,55  242,53  242,53  100,00 
03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα  17.007.755,00  16.989.587,54  16.961.862,84  99,89  99,73  99,84 
04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων  8.164.532,00  8.263.422,30  8.143.120,59  101,21  99,74  98,54 
05 Φόροι και εισφορές  717.039,00  724.438,35  676.592,50  101,03  94,36  93,40 
06 Έσοδα από επιχορηγήσεις  36.474.959,17  35.469.668,50  35.469.668,50  97,24  97,24  100,00 
07 Λοιπά τακτικά έσοδα  811.412,00  771.869,95  771.869,95  95,13  95,13  100,00 
1 Έκτακτα Έσοδα  30.575.216,13  12.475.496,00  10.683.208,26  40,80  34,94  85,63 
11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  6.519.496,02  1.455.880,49  1.455.880,49  22,33  22,33  100,00 
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες  22.209.102,11  7.434.281,35  7.434.281,35  33,47  33,47  100,00 
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες  0,00  0,00  0,00 
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα  1.439.870,00  3.202.033,78  1.409.746,04  222,38  97,91  44,03 
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα  398.748,00  383.300,38  383.300,38  96,13  96,13  100,00 
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών  931.666,44  6.972.344,37  793.669,74  748,37  85,19  11,38 
21 Τακτικά έσοδα  728.028,44  3.755.264,14  602.920,39  515,81  82,82  16,06 
22 Έκτακτα έσοδα  203.638,00  3.217.080,23  190.749,35  1.579,80  93,67  5,93 
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.  87.537.348,43  86.512.456,68  2.562.186,62  98,83  2,93  2,96 
31 Εισπράξεις από δάνεια  0,00  0,00  0,00 
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών  87.537.348,43  86.512.456,68  2.562.186,62  98,83  2,93  2,96 
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων  18.082.302,46  11.767.583,10  11.468.543,86  65,08  63,42  97,46 
41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων  17.607.000,00  11.156.746,16  11.154.698,16  63,37  63,35  99,98 
42 Επιστροφές χρημάτων  475.302,46  610.836,94  313.845,70  128,52  66,03  51,38 
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους  22.382.822,75  22.382.822,75  22.382.822,75  100,00  100,00  100,00 

 204.455.755,13  111.101.844,03  223.700.956,38 Σύνολα εσόδων 

Σελίδα 1 από 3 
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

 

 Κ.Α. 

5/3 5/1 3/1 2/1 5 4 3 2 1 

6 Έξοδα  
82.149.541,7

9 

 
71.110.499,6

9 

 
60.403.912,3

1 

 
59.101.570,6

7 

 
59.101.570,6

7 

 86,56  73,53  71,94  97,84 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  
29.013.825,0

0 

 
27.926.825,0

0 

 
25.610.309,4

1 

 
25.385.860,6

2 

 
25.385.860,6

2 

 96,25  88,27  87,50  99,12 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  1.054.061,58  978.194,48  619.103,50  562.756,20  562.756,20  92,80  58,74  53,39  90,90 

62 Παροχές τρίτων  
20.095.301,0

0 

 
12.904.810,0

0 

 
10.252.459,7

6 

 9.976.623,17  9.976.623,17  64,22  51,02  49,65  97,31 

63 Φόροι - τέλη  1.131.000,00  631.000,00  403.653,67  381.310,73  381.310,73  55,79  35,69  33,71  94,46 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα  5.403.346,42  3.433.962,42  1.387.991,53  1.160.331,05  1.160.331,05  63,55  25,69  21,47  83,60 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως  4.294.600,00  4.288.600,00  3.971.962,47  3.968.861,28  3.968.861,28  99,86  92,49  92,42  99,92 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων  3.553.300,00  3.428.000,00  2.416.575,13  1.949.422,29  1.949.422,29  96,47  68,01  54,86  80,67 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους  
17.144.107,7

9 

 
17.124.107,7

9 

 
15.627.741,1

2 

 
15.617.741,1

2 

 
15.617.741,1

2 

 99,88  91,16  91,10  99,94 

68 Λοιπά Έξοδα  460.000,00  395.000,00  114.115,72  98.664,21  98.664,21  85,87  24,81  21,45  86,46 

7 Επενδύσεις  
27.152.022,4

7 

 
19.493.555,3

3 

 7.115.105,40  5.720.503,66  5.720.503,66  71,79  26,20  21,07  80,40 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  1.748.657,19  1.652.909,13  541.231,01  127.817,51  127.817,51  94,52  30,95  7,31  23,62 

73 Έργα  
23.457.794,8

6 

 
16.570.115,4

9 

 5.895.828,18  5.276.062,34  5.276.062,34  70,64  25,13  22,49  89,49 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ  1.715.098,42  1.040.058,71  447.574,21  186.151,81  186.151,81  60,64  26,10  10,85  41,59 

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)  230.472,00  230.472,00  230.472,00  130.472,00  130.472,00  100,00  100,00  56,61  56,61 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις  
112.636.470,

43 

 
26.828.409,6

8 

 
18.857.596,9

0 

 
15.551.658,2

7 

 
15.551.517,4

8 

 23,82  16,74  13,81  82,47 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.  8.657.195,00  8.401.157,75  7.282.182,82  4.041.501,25  4.041.360,46  97,04  84,12  46,68  55,50 

82 Αποδόσεις  
19.037.000,0

0 

 
18.427.251,9

3 

 
11.575.414,0

8 

 
11.510.157,0

2 

 
11.510.157,0

2 

 96,80  60,80  60,46  99,44 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης  
84.942.275,4

3 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

9 Αποθεματικό  1.762.921,69  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 
80.373.591,8

1 

 
80.373.732,6

0 

 
86.376.614,6

1 

 
117.432.464,

70 

 
223.700.956,

38 

Σύνολα δαπανών 

Σελίδα 2 από 3 

% % % % Πληρωθέντα Ενταλθέντα Τιμολ/ντα Δεσμευθέντα Προϋπ/σμός ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

 
 
 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)  92.775.645,80  103.836.477,18  103.836.477,18  0,00 
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)  85.206.028,22  96.201.778,59  96.201.778,59  0,00 
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)  0,00  0,00  0,00 
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)  7.569.617,58  7.634.698,59  7.634.698,59  0,00 
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)  22.405.020,17  24.572.295,14  24.572.295,07  0,00 
1. Ταμείο (38.00)  59.643,18  22.222,59  22.222,59  0,00 
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)  22.345.376,99  24.549.404,61  24.549.404,54  0,00 
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)  7.877.353,12  0,00  0,00 
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)  0,00  0,00  0,00 
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)  7.877.353,12  0,00  0,00 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)  0,00  0,00  0,00 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)  44.443.033,28  41.673.346,35  41.673.346,35  0,00 
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)  44.443.033,28  41.673.346,35  41.673.346,35  0,00 
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)  0,00  0,00  0,00 
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)  9.852.934,98  11.288.124,06  11.288.123,99  0,00 
1. Προμηθευτές (50)  7.270.051,56  7.907.900,48  7.907.900,41  0,00 
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)  701.822,03  283.970,27  283.970,27  0,00 
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)  1.148.866,57  1.394.876,23  1.394.876,23  0,00 
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)  732.194,82  1.701.377,08  1.701.377,08  0,00 
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)  1.294.509,56  0,00  0,00 
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)  0,00  0,00  0,00 
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)  1.294.509,56  0,00  0,00 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)  0,00  0,00  0,00 

Σελίδα 3 από 3 

Μεταβολή 

% 

Τέλος 
Προηγούμενου 

Έτους 

Προηγούμενο 

τρίμηνο 

Δ' Τρίμηνο 

2016 
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ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Δ΄ ΤΡΙΜ 2016 (12ΜΗΝΟ) 

 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ΄ ΤΡΙΜ 2015-2016 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Εισπραχθέντα 

2015 

Εισπραχθέντα 

2016 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

0 Τακτικά Έσοδα 62.813.300,43 63.211.412,80 398.112,37 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 851.139,88 887.890,87 36.750,99 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 7.553,58 300.407,55 292.853,97 

03 Έσοδα από ανταποδοτικά , τέλη και 

δικαιώματα 

17.356.254,52 16.961.862,84 -394.391,68 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - 

δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 

8.147.532,58 8.143.120,59 -4.411,99 

05 Φόροι και εισφορές 754.309,31 676.592,50 -77.716,81 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 34.922.098,16 35.469.668,50 547.570,34 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 774.412,40 771.869,95 -2.542,45 

1 Έκτακτα Έσοδα 11.508.516,39 10.683.208,26 -825.308,13 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής 

και ακίνητης περιουσίας 

0,00 0,00 0,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών 

975.226,15 1.455.880,49 480.654,34 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές 

δαπάνες 

8.948.232,40 7.434.281,35 -1.513.951,05 

14 Δωρεές - κληρονομιές - 

κληροδοσίες 

0,00 0,00 0,00 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - 

παράβολα 

1.203.470,31 1.409.746,04 206.275,73 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 381.587,53 383.300,38 1.712,85 

2 Έσοδα παρελθόντων 

οικονομικών ετών 

1.028.590,79 793.669,74 -234.921,05 

21 Τακτικά έσοδα 725.952,76 602.920,39 -123.032,37 

22 Έκτακτα έσοδα 302.638,03 190.749,35 -111.888,68 

3 Εισπράξεις από δάνεια και 

απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 

2.486.998,27 2.562.186,62 75.188,35 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα 

προηγούμενων οικονομικών ετών 

2.486.998,27 2.562.186,62 75.188,35 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και 

τρίτων 

11.260.054,62 11.468.543,86 218.565,99 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και 

τρίτων 

10.778.793,94 11.154.698,16 385.980,97 

42 Επιστροφές χρημάτων 481.260,68 313.845,70 -167.414,98 

5 Χρηματικό υπόλοιπο 

προηγούμενου Έτους 

14.967.591,16 22.382.822,75 7.415.231,59 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

  

 Από την ανάλυση του πίνακα διαπιστώνουμε ότι τα ετήσια έσοδα του έτους 2016, 

παρουσιάζουν μια μικρή μείωση σε σχέση με το έτος 2015. 

 Οι σημαντικότερες αποκλίσεις παρουσιάζονται στους εξής κωδικούς: 

 

- 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία. Παρουσιάζεται αύξηση λόγω του ότι μας αποδόθηκαν 

294.807€, τόκοι καταθέσεων τρέχοντες και αναδρομικοί από την Εθνική Τράπεζα. 

- 03 Έσοδα από ανταποδοτικά, τέλη και δικαιώματα. Παρουσιάζεται μείωση στις συνολικές 

ετήσιες εισπράξεις. Σε αυτόν τον κωδικό εγγράφονται οι εισπράξεις από Τέλη Καθαριότητας και 

Φωτισμού οι οποίες κατά κύριο λόγο πραγματοποιούνται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ ως εκ 

τούτου η είσπραξη είναι αλληλένδετη με την φοροδοτική ικανότητα και συνέπεια των πολιτών.   

-05 Φόροι και εισφορές. Αν και επανήλθε ο Φόρος Ζύθου που είχε καταργηθεί, και μας 

κατατέθηκαν 195.230€, ο κωδικός εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντική μείωση η οποία 

οφείλεται στις μειωμένες εισπράξεις από Εισφορά γης σε Χρήμα του Ν.1337/83. 

-15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα – παράβολα .Παρουσιάζεται αύξηση τόσο στον υποκωδικό των 

προσαυξήσεων λόγω του ότι πολλοί οφειλέτες προέβησαν σε εξόφληση οφειλών κ 

διακανονισμούς, όσο και στα πρόστιμα ΚΟΚ , ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού 

ύστερα από έλεγχο της υπηρεσίας . 

-  2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών. Παρατηρείται μείωση εσόδων λόγω του ότι δεν 

υπήρξε είσπραξη από τέλη που αφορούν ύδρευση, άρδευση , αποχέτευση καθώς αυτά πλέον 

ανήκουν στην ΔΕΥΑΡ. 

 

 Παρακάτω παραθέτουμε τον σχετικό πίνακα της συνοπτικής απεικόνισης της Ομάδας  Ι -

των ιδίων εσόδων του Δήμου. 

 

ΟΜΑΔΑ Ι –ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Δ ΤΡΙΜ 2016 (12ΜΗΝΟ) 

 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Εισπραχθέντα 

2015 

Εισπραχθέντα 

2016 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 851.139,88 887.890,87 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 7.553,58 300.407,55 

03 Έσοδα από ανταποδοτικά, τέλη και 

δικαιώματα 

17.356.254,52 16.961.862,84 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και 

παροχή υπηρεσιών 

8.147.532,58 8.143.120,59 

05 Φόροι και εισφορές 754.309,31 676.592,50 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 774.412,40 771.869,95 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 1.203.470,31 1.409.746,04 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 381.587,53 383.300,38 

21 Τακτικά έσοδα 725.952,76 602.920,39 

22 Έκτακτα έσοδα 302.638,03 190.749,35 

  ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  30.504.850,90 30.328.460,46 

 

 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Δ΄ ΤΡΙΜ 2016 

 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

2015 2016 ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

% 

6 Έξοδα 60.892.251,72 59.101.570,67 -

1.790.681,05 

-2,94% 
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60 Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού 

24.947.231,68 25.385.860,62 438.628,94 1,76% 

61 Αμοιβές αιρετών και 

τρίτων 

549.586,10 562.756,20 13.170,10 2,40% 

62 Παροχές τρίτων 13.082.771,00 9.976.623,17 -

3.106.147,83 
-23,74% 

63 Φόροι - τέλη 83513,96 381.310,73 297.796,77 356,58% 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα 776.257,66 1.160.331,05 384.073,39 49,48% 

65 Πληρωμές για την 

εξυπηρέτηση δημοσίας 

πίστεως 

3.832.770,44 3.968.861,28 136.090,84 3,55% 

66 Δαπάνες προμήθειας 

αναλώσιμων 

1.653.038,48 1.949.422,29 296.383,81 17,93% 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις 

σε τρίτους 

15.957.981,76 15.617.741,12 -340.240,64 -2,13% 

68 Λοιπά Έξοδα 9.100,64 98.664,21 89.563,57 984,15% 

7 Επενδύσεις 6.720.901,55 5.720.503,66 -

1.000.397,89 

-14,88% 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών 

έργων και προμήθειες 

παγίων 

81.604,53 127.817,51 46.212,98   

73 Έργα 6.489.030,42 5.276.062,34 -

1.212.968,08 
-18,69% 

74 Μελέτες, έρευνες, 

πειραματικές εργασίες κλπ 

19794,60 186.151,81 166.357,21   

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης 

(συμμετοχές σε 

επιχειρήσεις) 

130472,00 130.472,00 0,00   

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., 

αποδόσεις και προβλέψεις 

14.069.075,54 15.551.517,48 1.482.441,94 10,54% 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2.940.877,61 4.041.360,46 1.100.482,85 37,42% 

82 Αποδόσεις 11.128.197,93 11.510.157,02 381.959,09 3,43% 

83 Επιχορηγούμενες 

Πληρωμές Υποχρεώσεων 

Π.Ο.Ε. 

0,00 0,00 0,00   

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 0,00 0,00   

9 Αποθεματικό 0,00 0,00 0,00   

  ΣΥΝΟΛΑ 81.682.228,81 80.373.591,81 -

1.308.637,00 

-1,60% 

     
  ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

 Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι οι ετήσιες δαπάνες διαμορφώθηκαν σχεδόν στα 

ίδια επίπεδα με το έτος 2015.  

Επίσης παρατηρείται, ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορά τους εξής κωδικούς  : 

1) Κωδ:60, Αμοιβές και Έξοδα προσωπικού :25.385.860,62€ 

2) Κωδ:62, Παροχές τρίτων :9.976.623,17€. Εδώ συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη που αφορά 

τα συμψηφιστικά εντάλματα του ρεύματος. Στο έτος 2015 ο συγκεκριμένος κωδικός είναι 
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αυξημένος καθώς εγγράφεται επίσης και η δαπάνη που αφορά τις συμβάσεις 

καθαριότητας με ιδιώτες. 

3) Κωδ:65, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης: 3.968.861,28€. Αφορά την 

αποπληρωμή των δόσεων των δάνειων του Δήμου μας. 

4) Κωδ:67, Πληρωμές –Μεταβιβάσεις σε τρίτους :15.617.741,12€. Στον κωδικό αυτό έχουν 

εγγραφεί οι δαπάνες που αφορούν τις επιχορηγήσεις του Δήμου σε ΔΟΠ, ΔΟΠΑΡ, 

Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης , Αποδόσεις σε Σχολικές Επιτροπές και τα Προνοιακά 

Επιδόματα.  

5) Κωδ:73,  Έργα : 5.276.062,34€. Στον κωδικό αυτό παρουσιάζεται σημαντική μείωση σε 

σχέση με το έτος 2015 και οφείλεται στο γεγονός ότι με τις αλλαγές στην νομοθεσία, δεν 

ήταν εφικτό να δημοπρατηθούν και να τιμολογηθούν έργα στους τελευταίους μήνες του 

έτους. 

6) Κωδ:81,    Πληρωμές ΠΟΕ : 4.041.360,46€. Στον κωδικό αυτό παρουσιάζεται αύξηση σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος ,λόγω της επιχορήγησης που έλαβε ο Δήμος για εξόφληση 

ληξιπρόθεσμων οφειλών.  

7) Κωδ:82, Αποδόσεις : 11.510.157,02€. Αφορά τις κρατήσεις που αποδίδουμε. Για αυτόν 

τον κωδικό υπάρχει και αντίστοιχο έσοδο. 

 

Επίσης παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με το έτος  2015 στους κωδικούς 63 

και 64 οι οποίες αφορούν σε πληρωμές για ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήματος και ΙΚΑ επιχειρήσεων 

του Δήμου που τελούσαν υπό εκκαθάριση και τα οποία ως οφειλές επωμίστηκε τελικώς ο 

Δήμος Ρόδου.   

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών κ. Βαϊλάκη Άννας) 

 

    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/4681/23-01-2017 του τμήματος Προϋπολογισμού και 

Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α. Εγκρίνει το σχέδιο της έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ΄ τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης 

του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και συντάσσει το τελικό κείμενο αυτής, όπως παρατίθεται 

κατωτέρω, 

 

Β. Παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο, την συνταχθείσα έκθεση Εσόδων - Εξόδων Δ΄ 

τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 χωρίς πρόταση 

αναμόρφωσης-τροποποίησης προϋπολογισμού, η οποία, επιπροσθέτως, αναρτάται υποχρεωτικά 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου.  

    Η, εν λόγω, έκθεση υπογράφεται από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που παρίσταντο 

στην συνεδρίαση που εξέτασε το ανωτέρω θέμα και αποτελεί  συνοδευτικό και αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας απόφασης, ως κατωτέρω: 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/12/2016 
% 

3/2 
% 

3/1 

% 

2/1 

Εισπραχθέντα 

3 

Βεβαιωθέντα 

2 

Προϋπ/σμός 

1 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α. 

0 Τακτικά Έσοδα  64.191.600,17  64.345.052,23  63.211.412,80  100,24  98,47  98,24 
01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία  892.040,00  1.825.658,04  887.890,87  204,66  99,53  48,63 
02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία  123.863,00  300.407,55  300.407,55  242,53  242,53  100,00 
03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα  17.007.755,00  16.989.587,54  16.961.862,84  99,89  99,73  99,84 
04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων  8.164.532,00  8.263.422,30  8.143.120,59  101,21  99,74  98,54 
05 Φόροι και εισφορές  717.039,00  724.438,35  676.592,50  101,03  94,36  93,40 
06 Έσοδα από επιχορηγήσεις  36.474.959,17  35.469.668,50  35.469.668,50  97,24  97,24  100,00 
07 Λοιπά τακτικά έσοδα  811.412,00  771.869,95  771.869,95  95,13  95,13  100,00 
1 Έκτακτα Έσοδα  30.575.216,13  12.475.496,00  10.683.208,26  40,80  34,94  85,63 
11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  6.519.496,02  1.455.880,49  1.455.880,49  22,33  22,33  100,00 
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες  22.209.102,11  7.434.281,35  7.434.281,35  33,47  33,47  100,00 
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες  0,00  0,00  0,00 
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα  1.439.870,00  3.202.033,78  1.409.746,04  222,38  97,91  44,03 
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα  398.748,00  383.300,38  383.300,38  96,13  96,13  100,00 
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών  931.666,44  6.972.344,37  793.669,74  748,37  85,19  11,38 
21 Τακτικά έσοδα  728.028,44  3.755.264,14  602.920,39  515,81  82,82  16,06 
22 Έκτακτα έσοδα  203.638,00  3.217.080,23  190.749,35  1.579,80  93,67  5,93 
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.  87.537.348,43  86.512.456,68  2.562.186,62  98,83  2,93  2,96 
31 Εισπράξεις από δάνεια  0,00  0,00  0,00 
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών  87.537.348,43  86.512.456,68  2.562.186,62  98,83  2,93  2,96 
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων  18.082.302,46  11.767.583,10  11.468.543,86  65,08  63,42  97,46 
41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων  17.607.000,00  11.156.746,16  11.154.698,16  63,37  63,35  99,98 
42 Επιστροφές χρημάτων  475.302,46  610.836,94  313.845,70  128,52  66,03  51,38 
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους  22.382.822,75  22.382.822,75  22.382.822,75  100,00  100,00  100,00 

 204.455.755,13  111.101.844,03  223.700.956,38 Σύνολα εσόδων 

Σελίδα 1 από 3 
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

 

 Κ.Α. 

5/3 5/1 3/1 2/1 5 4 3 2 1 

6 Έξοδα  
82.149.541,7

9 

 
71.110.499,6

9 

 
60.403.912,3

1 

 
59.101.570,6

7 

 
59.101.570,6

7 

 86,56  73,53  71,94  97,84 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  
29.013.825,0

0 

 
27.926.825,0

0 

 
25.610.309,4

1 

 
25.385.860,6

2 

 
25.385.860,6

2 

 96,25  88,27  87,50  99,12 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  1.054.061,58  978.194,48  619.103,50  562.756,20  562.756,20  92,80  58,74  53,39  90,90 

62 Παροχές τρίτων  
20.095.301,0

0 

 
12.904.810,0

0 

 
10.252.459,7

6 

 9.976.623,17  9.976.623,17  64,22  51,02  49,65  97,31 

63 Φόροι - τέλη  1.131.000,00  631.000,00  403.653,67  381.310,73  381.310,73  55,79  35,69  33,71  94,46 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα  5.403.346,42  3.433.962,42  1.387.991,53  1.160.331,05  1.160.331,05  63,55  25,69  21,47  83,60 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως  4.294.600,00  4.288.600,00  3.971.962,47  3.968.861,28  3.968.861,28  99,86  92,49  92,42  99,92 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων  3.553.300,00  3.428.000,00  2.416.575,13  1.949.422,29  1.949.422,29  96,47  68,01  54,86  80,67 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους  
17.144.107,7

9 

 
17.124.107,7

9 

 
15.627.741,1

2 

 
15.617.741,1

2 

 
15.617.741,1

2 

 99,88  91,16  91,10  99,94 

68 Λοιπά Έξοδα  460.000,00  395.000,00  114.115,72  98.664,21  98.664,21  85,87  24,81  21,45  86,46 

7 Επενδύσεις  
27.152.022,4

7 

 
19.493.555,3

3 

 7.115.105,40  5.720.503,66  5.720.503,66  71,79  26,20  21,07  80,40 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  1.748.657,19  1.652.909,13  541.231,01  127.817,51  127.817,51  94,52  30,95  7,31  23,62 

73 Έργα  
23.457.794,8

6 

 
16.570.115,4

9 

 5.895.828,18  5.276.062,34  5.276.062,34  70,64  25,13  22,49  89,49 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ  1.715.098,42  1.040.058,71  447.574,21  186.151,81  186.151,81  60,64  26,10  10,85  41,59 

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)  230.472,00  230.472,00  230.472,00  130.472,00  130.472,00  100,00  100,00  56,61  56,61 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις  
112.636.470,

43 

 
26.828.409,6

8 

 
18.857.596,9

0 

 
15.551.658,2

7 

 
15.551.517,4

8 

 23,82  16,74  13,81  82,47 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.  8.657.195,00  8.401.157,75  7.282.182,82  4.041.501,25  4.041.360,46  97,04  84,12  46,68  55,50 

82 Αποδόσεις  
19.037.000,0

0 

 
18.427.251,9

3 

 
11.575.414,0

8 

 
11.510.157,0

2 

 
11.510.157,0

2 

 96,80  60,80  60,46  99,44 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης  
84.942.275,4

3 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

9 Αποθεματικό  1.762.921,69  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 
80.373.591,8

1 

 
80.373.732,6

0 

 
86.376.614,6

1 

 
117.432.464,

70 

 
223.700.956,

38 

Σύνολα δαπανών 

Σελίδα 2 από 3 

% % % % Πληρωθέντα Ενταλθέντα Τιμολ/ντα Δεσμευθέντα Προϋπ/σμός ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

 
 
 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)  92.775.645,80  103.836.477,18  103.836.477,18  0,00 
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)  85.206.028,22  96.201.778,59  96.201.778,59  0,00 
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)  0,00  0,00  0,00 
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)  7.569.617,58  7.634.698,59  7.634.698,59  0,00 
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)  22.405.020,17  24.572.295,14  24.572.295,07  0,00 
1. Ταμείο (38.00)  59.643,18  22.222,59  22.222,59  0,00 
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)  22.345.376,99  24.549.404,61  24.549.404,54  0,00 
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)  7.877.353,12  0,00  0,00 
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)  0,00  0,00  0,00 
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)  7.877.353,12  0,00  0,00 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)  0,00  0,00  0,00 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)  44.443.033,28  41.673.346,35  41.673.346,35  0,00 
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)  44.443.033,28  41.673.346,35  41.673.346,35  0,00 
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)  0,00  0,00  0,00 
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)  9.852.934,98  11.288.124,06  11.288.123,99  0,00 
1. Προμηθευτές (50)  7.270.051,56  7.907.900,48  7.907.900,41  0,00 
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)  701.822,03  283.970,27  283.970,27  0,00 
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)  1.148.866,57  1.394.876,23  1.394.876,23  0,00 
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)  732.194,82  1.701.377,08  1.701.377,08  0,00 
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)  1.294.509,56  0,00  0,00 
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)  0,00  0,00  0,00 
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)  1.294.509,56  0,00  0,00 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)  0,00  0,00  0,00 

Σελίδα 3 από 3 

Μεταβολή 

% 

Τέλος 
Προηγούμενου 

Έτους 

Προηγούμενο 

τρίμηνο 

Δ' Τρίμηνο 

2016 
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ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Δ΄ ΤΡΙΜ 2016 (12ΜΗΝΟ) 

 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ΄ ΤΡΙΜ 2015-2016 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Εισπραχθέντα 

2015 

Εισπραχθέντα 

2016 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

0 Τακτικά Έσοδα 62.813.300,43 63.211.412,80 398.112,37 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 851.139,88 887.890,87 36.750,99 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 7.553,58 300.407,55 292.853,97 

03 Έσοδα από ανταποδοτικά , τέλη και 

δικαιώματα 

17.356.254,52 16.961.862,84 -394.391,68 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - 

δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 

8.147.532,58 8.143.120,59 -4.411,99 

05 Φόροι και εισφορές 754.309,31 676.592,50 -77.716,81 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 34.922.098,16 35.469.668,50 547.570,34 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 774.412,40 771.869,95 -2.542,45 

1 Έκτακτα Έσοδα 11.508.516,39 10.683.208,26 -825.308,13 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής 

και ακίνητης περιουσίας 

0,00 0,00 0,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών 

975.226,15 1.455.880,49 480.654,34 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές 

δαπάνες 

8.948.232,40 7.434.281,35 -1.513.951,05 

14 Δωρεές - κληρονομιές - 

κληροδοσίες 

0,00 0,00 0,00 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - 

παράβολα 

1.203.470,31 1.409.746,04 206.275,73 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 381.587,53 383.300,38 1.712,85 

2 Έσοδα παρελθόντων 

οικονομικών ετών 

1.028.590,79 793.669,74 -234.921,05 

21 Τακτικά έσοδα 725.952,76 602.920,39 -123.032,37 

22 Έκτακτα έσοδα 302.638,03 190.749,35 -111.888,68 

3 Εισπράξεις από δάνεια και 

απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 

2.486.998,27 2.562.186,62 75.188,35 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα 

προηγούμενων οικονομικών ετών 

2.486.998,27 2.562.186,62 75.188,35 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και 

τρίτων 

11.260.054,62 11.468.543,86 218.565,99 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και 

τρίτων 

10.778.793,94 11.154.698,16 385.980,97 

42 Επιστροφές χρημάτων 481.260,68 313.845,70 -167.414,98 

5 Χρηματικό υπόλοιπο 

προηγούμενου Έτους 

14.967.591,16 22.382.822,75 7.415.231,59 

 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

  Από την ανάλυση του πίνακα διαπιστώνουμε ότι τα ετήσια έσοδα του έτους 2016, παρουσιάζουν 

μια μικρή μείωση σε σχέση με το έτος 2015. 

 Οι σημαντικότερες αποκλίσεις παρουσιάζονται στους εξής κωδικούς: 
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- 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία. Παρουσιάζεται αύξηση λόγω του ότι μας αποδόθηκαν 294.807€, 

τόκοι καταθέσεων τρέχοντες και αναδρομικοί από την Εθνική Τράπεζα. 

- 03 Έσοδα από ανταποδοτικά, τέλη και δικαιώματα. Παρουσιάζεται μείωση στις συνολικές ετήσιες 

εισπράξεις. Σε αυτόν τον κωδικό εγγράφονται οι εισπράξεις από Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού οι 

οποίες κατά κύριο λόγο πραγματοποιούνται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ ως εκ τούτου η είσπραξη 

είναι αλληλένδετη με την φοροδοτική ικανότητα και συνέπεια των πολιτών.   

-05 Φόροι και εισφορές. Αν και επανήλθε ο Φόρος Ζύθου που είχε καταργηθεί, και μας κατατέθηκαν 

195.230€, ο κωδικός εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντική μείωση η οποία οφείλεται στις μειωμένες 

εισπράξεις από Εισφορά γης σε Χρήμα του Ν.1337/83. 

-15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα – παράβολα .Παρουσιάζεται αύξηση τόσο στον υποκωδικό των 

προσαυξήσεων λόγω του ότι πολλοί οφειλέτες προέβησαν σε εξόφληση οφειλών κ διακανονισμούς, όσο 

και στα πρόστιμα ΚΟΚ , ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού ύστερα από έλεγχο της υπηρεσίας 

. 

-  2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών. Παρατηρείται μείωση εσόδων λόγω του ότι δεν υπήρξε 

είσπραξη από τέλη που αφορούν ύδρευση, άρδευση , αποχέτευση καθώς αυτά πλέον ανήκουν στην 

ΔΕΥΑΡ. 

 

 Παρακάτω παραθέτουμε τον σχετικό πίνακα της συνοπτικής απεικόνισης της Ομάδας  Ι -των 

ιδίων εσόδων του Δήμου. 

 

ΟΜΑΔΑ Ι –ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Δ ΤΡΙΜ 2016 (12ΜΗΝΟ) 

 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Εισπραχθέντα 

2015 

Εισπραχθέντα 

2016 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 851.139,88 887.890,87 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 7.553,58 300.407,55 

03 Έσοδα από ανταποδοτικά, τέλη και 

δικαιώματα 

17.356.254,52 16.961.862,84 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και 

παροχή υπηρεσιών 

8.147.532,58 8.143.120,59 

05 Φόροι και εισφορές 754.309,31 676.592,50 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 774.412,40 771.869,95 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 1.203.470,31 1.409.746,04 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 381.587,53 383.300,38 

21 Τακτικά έσοδα 725.952,76 602.920,39 

22 Έκτακτα έσοδα 302.638,03 190.749,35 

  ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  30.504.850,90 30.328.460,46 

 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Δ΄ ΤΡΙΜ 2016 

 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

2015 2016 ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

% 

6 Έξοδα 60.892.251,72 59.101.570,67 -

1.790.681,05 

-2,94% 

60 Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού 

24.947.231,68 25.385.860,62 438.628,94 1,76% 

61 Αμοιβές αιρετών και 

τρίτων 

549.586,10 562.756,20 13.170,10 2,40% 

62 Παροχές τρίτων 13.082.771,00 9.976.623,17 -

3.106.147,83 
-23,74% 

63 Φόροι - τέλη 83513,96 381.310,73 297.796,77 356,58% 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα 776.257,66 1.160.331,05 384.073,39 49,48% 
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65 Πληρωμές για την 

εξυπηρέτηση δημοσίας 

πίστεως 

3.832.770,44 3.968.861,28 136.090,84 3,55% 

66 Δαπάνες προμήθειας 

αναλώσιμων 

1.653.038,48 1.949.422,29 296.383,81 17,93% 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις 

σε τρίτους 

15.957.981,76 15.617.741,12 -340.240,64 -2,13% 

68 Λοιπά Έξοδα 9.100,64 98.664,21 89.563,57 984,15% 

7 Επενδύσεις 6.720.901,55 5.720.503,66 -

1.000.397,89 

-14,88% 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών 

έργων και προμήθειες 

παγίων 

81.604,53 127.817,51 46.212,98   

73 Έργα 6.489.030,42 5.276.062,34 -

1.212.968,08 
-18,69% 

74 Μελέτες, έρευνες, 

πειραματικές εργασίες κλπ 

19794,60 186.151,81 166.357,21   

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης 

(συμμετοχές σε 

επιχειρήσεις) 

130472,00 130.472,00 0,00   

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., 

αποδόσεις και προβλέψεις 

14.069.075,54 15.551.517,48 1.482.441,94 10,54% 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2.940.877,61 4.041.360,46 1.100.482,85 37,42% 

82 Αποδόσεις 11.128.197,93 11.510.157,02 381.959,09 3,43% 

83 Επιχορηγούμενες 

Πληρωμές Υποχρεώσεων 

Π.Ο.Ε. 

0,00 0,00 0,00   

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 0,00 0,00   

9 Αποθεματικό 0,00 0,00 0,00   

  ΣΥΝΟΛΑ 81.682.228,81 80.373.591,81 -

1.308.637,00 

-1,60% 

     
  ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι οι ετήσιες δαπάνες διαμορφώθηκαν σχεδόν στα ίδια 

επίπεδα με το έτος 2015.  

Επίσης παρατηρείται, ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορά τους εξής κωδικούς  : 

1) Κωδ:60, Αμοιβές και Έξοδα προσωπικού :25.385.860,62€ 

2) Κωδ:62, Παροχές τρίτων :9.976.623,17€. Εδώ συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη που αφορά τα 

συμψηφιστικά εντάλματα του ρεύματος. Στο έτος 2015 ο συγκεκριμένος κωδικός είναι 

αυξημένος καθώς εγγράφεται επίσης και η δαπάνη που αφορά τις συμβάσεις καθαριότητας με 

ιδιώτες. 

3) Κωδ:65, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης: 3.968.861,28€. Αφορά την 

αποπληρωμή των δόσεων των δάνειων του Δήμου μας. 

4) Κωδ:67, Πληρωμές –Μεταβιβάσεις σε τρίτους :15.617.741,12€. Στον κωδικό αυτό έχουν 

εγγραφεί οι δαπάνες που αφορούν τις επιχορηγήσεις του Δήμου σε ΔΟΠ, ΔΟΠΑΡ, Μουσείο 

Νεοελληνικής Τέχνης , Αποδόσεις σε Σχολικές Επιτροπές και τα Προνοιακά Επιδόματα.  

5) Κωδ:73,  Έργα : 5.276.062,34€. Στον κωδικό αυτό παρουσιάζεται σημαντική μείωση σε σχέση 

με το έτος 2015 και οφείλεται στο γεγονός ότι με τις αλλαγές στην νομοθεσία, δεν ήταν εφικτό 

να δημοπρατηθούν και να τιμολογηθούν έργα στους τελευταίους μήνες του έτους. 
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6) Κωδ:81,    Πληρωμές ΠΟΕ : 4.041.360,46€. Στον κωδικό αυτό παρουσιάζεται αύξηση σε σχέση 

με το προηγούμενο έτος ,λόγω της επιχορήγησης που έλαβε ο Δήμος για εξόφληση 

ληξιπρόθεσμων οφειλών.  

7) Κωδ:82, Αποδόσεις : 11.510.157,02€. Αφορά τις κρατήσεις που αποδίδουμε. Για αυτόν τον 

κωδικό υπάρχει και αντίστοιχο έσοδο. 

Επίσης παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με το έτος  2015 στους κωδικούς 63 και 64 

οι οποίες αφορούν σε πληρωμές για ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήματος και ΙΚΑ επιχειρήσεων του Δήμου 

που τελούσαν υπό εκκαθάριση και τα οποία ως οφειλές επωμίστηκε τελικώς ο Δήμος Ρόδου.  

 

 

ΘΕΜΑ 1o (Εκτός ημερήσιας διάταξης)             Απόφ. Αρ. 31/2017 (Α.Δ.Α: 7ΗΒΤΩ1Ρ-ΨΓΛ) 

Έγκριση για  τις διαθέσεις πιστώσεων οικ. έτους 2017 

(Εισήγηση τμήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/5920/26-01-2017) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/5920/26-1-2017, η οποία έχει ως εξής: 

 

 «ΘΕΜΑ: Διαβίβαση λίστας ανάληψης υποχρεώσεων και για τις  διαθέσεις  πιστώσεων 

οικονομικού έτους 2017, βάση των κοινοποιημένων εισηγήσεων.  

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη παράγραφο 1, εδάφιο δ, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, [Φεκ 87, 

τεύχος Α΄],  η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει για την ανατροπή και διάθεση 

πιστώσεων έτους 2017. 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω ακολουθούν οι παρακάτω πίνακες  για την διάθεση των ποσών, οι οποίοι 

αντιστοιχούν σε ταυτάριθμες προτάσεις σύμφωνα την κοινή εγκύκλιο αρ.30(Α.Π 19664/20/4/2011) του 

ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών                 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Έργα 30-7325.0005 Δίκτυο Δημοτικού Φωτισμού Κατταβιάς 270.000,00 

2 Έργα 30-7323.0078 Πλακόστρωση οδών και πλατειών Κατταβιάς 410.000,00 

3 Έργα 30-7326.0053 
Αναπλάσεις Δημοτικών οδών Δ.Δ. Λαχανιάς – 

Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης ακαθάρτων 

οικισμού Λαχανιάς ( β΄φάση ) 

 

250.000,00 

4 Έργα 15-7331.0019 Συντηρήσεις σχολικών μονάδων πόλεως Ρόδου 131.900,00 

5 Έργα 15-7331.0013 Συντηρήσεις  σχολικών μονάδων εκτός πόλεως  

Ρόδου 
131.900,00 

6 Έργα 15-7336.0009 Συντηρήσεις παιδικών σταθμών Δήμου Ρόδου 
 

50.000,00 

7 Έργα 30-7331.0006 Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων 
 

100.000,00 

8 Έργα 30-7332.0005 Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων και πλατειών 

πόλεως Ρόδου 

 

50.000,00 

9 Έργα 30-7332.0006 Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων και πλατειών 

εκτός πόλεως Ρόδου 

 

50.000,00 

10 Έργα 15-7331.0037 Αποκατάσταση φθορών στο κτίριο του Βενετοκλείου 

( 3
ο
 και 5

ο
 Δημοτικό Σχολείο ) 

 

50.000,00 

11 Έργα 30-7335.0006 Συντήρηση και επέκταση δικτύων Ηλεκτροφωτισμού 

εντός Πόλεως Ρόδου 

 

50.000,00 

12 Έργα 30-7335.0007 Συντήρηση και επέκταση δικτύων  

Ηλεκτροφωτισμού εκτός πόλεως Ρόδου 

 

50.000,00 
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13 Έργα 30-7335.0008 Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών και σηματοδοτών 

σε κόμβους με φωτεινή σηματοδότηση 

 

50.000,00 

14 Έργα 30-7335.0009 
Βελτίωση φωτισμού στην οδό 7

ης
 Μαρτίου στο 

τμήμα από την Τράπεζα Ελλάδος έως το Εθνικό 

Θέατρο 

 

100.000,00 

15 Έργα 30-7323.0091 Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης εκτός πόλεως 

Ρόδου 

 

30.000,00 

16 Έργα 30-7336.0001 Αντικατάσταση – τοποθέτηση πινακίδων 

ονοματοθεσίας οδών Δήμου Ρόδου 

 

30.000,00 

17 Έργα 30-7323.0092 
Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε περιοχές σχολικών 

συγκροτημάτων στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής 

Ασφάλειας 

 

60.000,00 

18 Έργα 30-7323.0008 Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου πόλεως Ρόδου ( 

εντός και εκτός σχεδίου ) 

 

243.940,00 

19 Έργα 30-7323.0093 Τμηματικές αποκαταστάσεις  και κατασκευή νέων  

πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο πόλεως Ρόδου 

 

200.000,00 

20 Έργα 30-7323.0083 Διευθέτηση κυκλοφορίας – κατασκευή κυκλικών 

κόμβων σε σημεία του οδικού δικτύου του νησιού 

 

100.000,00 

21 Έργα 30-7333.0088 Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 
 

60.000,00 

22 Έργα 30-7323.0001 Διανοίξεις και ολοκληρώσεις οδών στα νέα σχέδια 

πόλης της Δ.Ε. Ρόδου 

 

300.000,00 

23 Έργα 30-7324.0016 

Κατασκευή νέων και ανακατασκευή υφιστάμενων  

πεζοδρομίων στο Φαληράκι και Αντικατάσταση 

παλαιών φωτιστικών με φωτιστικά νέας Τεχνολογίας 

τύπου LED 

 

350.000,00 

24 Έργα 15-7325.0003 Ηλεκτροφωτισμός δημοτικού Γηπέδου Λάρδου 
 

125.000,00 

25 Έργα 30-7324.0017 Κατασκευή πεζοδρομίων από Λιμένα μαρίνας προς 

Εμπορικό λιμένα Ρόδου ( οδός Αυστραλίας ) 

 

500.000,00 

26 Έργα 30-7322.0015 Ανάπλαση πάρκου Ροδινιού 
 

1.000.000,00 

27 Έργα 30-7323.0094 Σωστικές παρεμβάσεις παραλιακού δρόμου 

Κρεμαστής 

 

200.00,00 

28 Έργα 30-7333.0089 Ανακατασκευή γέφυρας και ασφαλτοστρώσεις οδών 

στο φυτώριο Ρόδου 

 

300.000,00 

29 Έργα 30-7336.0047 Βελτίωση υποδομών λαϊκής αγίου Δημητρίου και 

ίδρυση νέας Ιχθυαγοράς 

 

400.000,00 

30 Συνδρομή 00-6453.0004 Λοιπές συνδρομές 
 

868,00 

31 Μετακίνηση 00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης και διαμονής του 

Αντιδημάρχου Πολιτισμού Επικοινωνίας   και ΜΜΕ  

κ. Χατζηϊωάννου  Ελευθερίου στην Αθήνα 

προκειμένου να συναντηθεί με τους Υπουργούς 

Πολιτισμού και Εσωτερικών  από 1/2/2017 έως 

4/2/2017 

 

 

500,00 

 

Η παρούσα αποτελεί συγκεντρωτική κατάσταση βάσει αιτημάτων των υπηρεσιών που αιτούνται για 

έγκριση διάθεσης πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή, όπως επίσης και από αποφάσεις 

αναμορφώσεων. 

Παρακαλούμε να ληφθούν ισάριθμες αποφάσεις, σύμφωνα με το Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο 

αρ.30(Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών και τα άρθρα 66 & 67 

του Ν . 4270/14, όπως επίσης και τις διατάξεις του Π/Δ/τος  80/2016  όπου αυτές βρίσκουν εφαρμογή.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και της προϊσταμένης 

Λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός των ανωτέρω εγγραφών θα πρέπει απαραιτήτως να 

συμπεριληφθούν και οι κάτωθι, όπως αυτές προτείνονται από τον ίδιο, προφορικώς, οι οποίες 

διαπιστώθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία ότι δεν συμμετείχαν στη σχετική εισήγηση, ενώ κρίνονται 
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άμεσα αναγκαίες να εγκριθούν συμπληρωματικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η περαιτέρω εύρυθμη λειτουργία 

επιμέρους υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. Η κατάσταση των εγγραφών αυτών ακολουθεί:    

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Προμήθεια 62-7135.0001 Προμήθεια σταθερού εξοπλισμού για το 

(Κ.Δ.Α.Υ )  Ρόδου 
760.661,00 

2 Προμήθεια 62-7135.0002 
Προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το έργο: 

Κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών 

(Κ.Δ.Α.Υ ) Ρόδου 

183.266,00 

3 Έργο 64-7333.0020 
Αντιστήριξη πρανών οδού Καλαμάτας λόγω 

κατολισθήσεων  που προκλήθηκαν  από την 

θεομηνία 2013 

 

30.000,00 

4 Έργο 61-7326.0003 Κατασκευή κερκίδων αθλητικού κέντρου 

στην περιοχή Αγ. Σουλά στο Δ.Δ.  Σορωνής 

 

327.927,00 

 

5 Έργο 61-7326.0004 Σύνδεση κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Ε.  

Καλλιθέας με το δίκτυο Ακαθάρτων 
123.000,00 

6 Έργο 30-7412.0002 Δημιουργία αστικού πάρκου στο Δ.Δ. 

Πυλώνας 

 

2.710,00 

7 Ενίσχυση 00-6733.0001 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων  σε 

άπορους δημότες 

 

20.000,00 

8 Δημοσίευση 10-6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων 
 

5.000,00 

9 Δημοσίευση 15-6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 

10 Δημοσίευση 30-6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων 
 

1.000,00 

11 Δημοσίευση 40-6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 

12 Έξοδα 00-6463.0001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 

13 Έξοδα 10-6463.0001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 

14 Έξοδα 30-6463.0001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 

15 Έξοδα 40-6463.0001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 

16 Συντήρηση 70-6262.0003 Συντήρηση βυθιζόμενων εμποδίων 

Μεσαιωνικής Πόλης 
4.725,00 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/5920/26-1-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

 Την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/30-12-2016, 

 Την προφορική ενημέρωση του Προέδρου όσον αφορά την συμπληρωματική εισήγηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει τις διαθέσεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2017, που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους 

σχετικούς Κ.Α., οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως 

ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, 

συμπεριλαμβανομένων και των εγγραφών, βάσει της προαναφερόμενης προφορικής πρότασης του 

Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ως ακολούθως: 
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Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Έργα 30-7325.0005 Δίκτυο Δημοτικού Φωτισμού Κατταβιάς 270.000,00 

2 Έργα 30-7323.0078 Πλακόστρωση οδών και πλατειών Κατταβιάς 410.000,00 

3 Έργα 30-7326.0053 
Αναπλάσεις Δημοτικών οδών Δ.Δ. Λαχανιάς – 

Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης ακαθάρτων 

οικισμού Λαχανιάς ( β΄φάση ) 

 

250.000,00 

4 Έργα 15-7331.0019 Συντηρήσεις σχολικών μονάδων πόλεως Ρόδου 131.900,00 

5 Έργα 15-7331.0013 Συντηρήσεις  σχολικών μονάδων εκτός πόλεως  

Ρόδου 
131.900,00 

6 Έργα 15-7336.0009 Συντηρήσεις παιδικών σταθμών Δήμου Ρόδου 
 

50.000,00 

7 Έργα 30-7331.0006 Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων 
 

100.000,00 

8 Έργα 30-7332.0005 Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων και πλατειών 

πόλεως Ρόδου 

 

50.000,00 

9 Έργα 30-7332.0006 Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων και πλατειών 

εκτός πόλεως Ρόδου 

 

50.000,00 

10 Έργα 15-7331.0037 Αποκατάσταση φθορών στο κτίριο του 

Βενετοκλείου ( 3
ο
 και 5

ο
 Δημοτικό Σχολείο ) 

 

50.000,00 

11 Έργα 30-7335.0006 Συντήρηση και επέκταση δικτύων 

Ηλεκτροφωτισμού εντός Πόλεως Ρόδου 

 

50.000,00 

12 Έργα 30-7335.0007 Συντήρηση και επέκταση δικτύων  

Ηλεκτροφωτισμού εκτός πόλεως Ρόδου 

 

50.000,00 

13 Έργα 30-7335.0008 
Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών και 

σηματοδοτών σε κόμβους με φωτεινή 

σηματοδότηση 

 

50.000,00 

14 Έργα 30-7335.0009 
Βελτίωση φωτισμού στην οδό 7

ης
 Μαρτίου στο 

τμήμα από την Τράπεζα Ελλάδος έως το Εθνικό 

Θέατρο 

 

100.000,00 

15 Έργα 30-7323.0091 Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης εκτός πόλεως 

Ρόδου 

 

30.000,00 

16 Έργα 30-7336.0001 Αντικατάσταση – τοποθέτηση πινακίδων 

ονοματοθεσίας οδών Δήμου Ρόδου 

 

30.000,00 

17 Έργα 30-7323.0092 
Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε περιοχές σχολικών 

συγκροτημάτων στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής 

Ασφάλειας 

 

60.000,00 

18 Έργα 30-7323.0008 Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου πόλεως Ρόδου ( 

εντός και εκτός σχεδίου ) 

 

243.940,00 

19 Έργα 30-7323.0093 Τμηματικές αποκαταστάσεις  και κατασκευή νέων  

πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο πόλεως Ρόδου 

 

200.000,00 

20 Έργα 30-7323.0083 Διευθέτηση κυκλοφορίας – κατασκευή κυκλικών 

κόμβων σε σημεία του οδικού δικτύου του νησιού 

 

100.000,00 

21 Έργα 30-7333.0088 Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 
 

60.000,00 

22 Έργα 30-7323.0001 Διανοίξεις και ολοκληρώσεις οδών στα νέα σχέδια 

πόλης της Δ.Ε. Ρόδου 

 

300.000,00 

23 Έργα 30-7324.0016 

Κατασκευή νέων και ανακατασκευή υφιστάμενων  

πεζοδρομίων στο Φαληράκι και Αντικατάσταση 

παλαιών φωτιστικών με φωτιστικά νέας 

Τεχνολογίας τύπου LED 

 

350.000,00 

24 Έργα 15-7325.0003 Ηλεκτροφωτισμός δημοτικού Γηπέδου Λάρδου 
 

125.000,00 

25 Έργα 30-7324.0017 Κατασκευή πεζοδρομίων από Λιμένα μαρίνας προς 

Εμπορικό λιμένα Ρόδου (οδός Αυστραλίας ) 

 

500.000,00 



22 

 

26 Έργα 30-7322.0015 Ανάπλαση πάρκου Ροδινιού 
 

1.000.000,00 

27 Έργα 30-7323.0094 Σωστικές παρεμβάσεις παραλιακού δρόμου 

Κρεμαστής 

 

200.00,00 

28 Έργα 30-7333.0089 Ανακατασκευή γέφυρας και ασφαλτοστρώσεις 

οδών στο φυτώριο Ρόδου 

 

300.000,00 

29 Έργα 30-7336.0047 Βελτίωση υποδομών λαϊκής αγίου Δημητρίου και 

ίδρυση νέας Ιχθυαγοράς 

 

400.000,00 

30 Συνδρομή 00-6453.0004 Λοιπές συνδρομές 
 

868,00 

31 Μετακίνηση 00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης και διαμονής του 

Αντιδημάρχου Πολιτισμού Επικοινωνίας   και 

ΜΜΕ  κ. Χατζηϊωάννου  Ελευθερίου στην Αθήνα 

προκειμένου να συναντηθεί με τους Υπουργούς 

Πολιτισμού και Εσωτερικών  από 1/2/2017 εως 

4/2/2017 

 

 

500,00 

32 Προμήθεια 62-7135.0001 Προμήθεια σταθερού εξοπλισμού για το (Κ.Δ.Α.Υ )  

Ρόδου 
760.661,00 

33 Προμήθεια 62-7135.0002 
Προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το έργο: 

Κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών 

(Κ.Δ.Α.Υ ) Ρόδου 

183.266,00 

34 Έργο 64-7333.0020 
Αντιστήριξη πρανών οδού Καλαμάτας λόγω 

κατολισθήσεων  που προκλήθηκαν  από την 

θεομηνία 2013 

 

30.000,00 

35 Έργο 61-7326.0003 Κατασκευή κερκίδων αθλητικού κέντρου στην 

περιοχή Αγ. Σουλά στο Δ.Δ.  Σορωνής 

 

327.927,00 

 

36 Έργο 61-7326.0004 Σύνδεση κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Ε.  Καλλιθέας 

με το δίκτυο Ακαθάρτων 
123.000,00 

37 Έργο 30-7412.0002 Δημιουργία αστικού πάρκου στο Δ.Δ. Πυλώνας 
 

2.710,00 

38 Ενίσχυση 00-6733.0001 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων  σε άπορους 

δημότες 

 

20.000,00 

39 Δημοσίευση 10-6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων 
 

5.000,00 

40 Δημοσίευση 15-6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 

41 Δημοσίευση 30-6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων 
 

1.000,00 

42 Δημοσίευση 40-6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 

43 Έξοδα 00-6463.0001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 

44 Έξοδα 10-6463.0001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 

45 Έξοδα 30-6463.0001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 

46 Έξοδα 40-6463.0001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 

47 Συντήρηση 70-6262.0003 Συντήρηση βυθιζόμενων εμποδίων Μεσαιωνικής 

Πόλης 
4.725,00 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2o (Εκτός ημερ. διάταξης)          Απόφ. Αρ. Ορθή Επαν. 32/2017 (Α.Δ.Α: 6ΘΖ9Ω1Ρ-ΛΝΟ)   

Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 

12.312,21€ για χορήγηση νέας παροχής στη θέση Μελανού Αγ. Κωνσταντίνου - Αφάντου    

(Υπόλογος-υπάλληλος κ. Γιαννόπουλος Γεώργιος)  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/4791/24-1-2017) 

 

O Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών, με  αρ. πρωτ. 16/4791/24-01-2017, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: 
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«ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου.  

1. Στον  προϋπολογισμό  οικ. έτους 2017 και με Κ.Α. 20-6211.0001 & τίτλο: «Αντίτιμο ηλεκτρικού 

Ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας», έχει 

εγγραφεί συνολική  πίστωση  3.236.276,24 ευρώ. 

 

2. Η τεχνική υπηρεσία μας βάση του Τεχνικού Προγράμματος και τον προγραμματισμό του Δήμου 

αιτήθηκε από την ΔΕΔΔΗΕ τα κάτωθι: 

 Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 25KVA (No2) με αριθμό παροχής 52612289-01 για τη σύνδεση 

με το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης του ακινήτου/εγκατάστασης που βρίσκεται στη διεύθυνση 

ΜΕΛΑΝΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΦΑΝΤΟΥ συνολικού κόστους 12.312,21 € (με το ΦΠΑ 

και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3096/27-06-2016 έγγραφο-κοστολόγιο της 

ΔΕΔΔΗΕ. 

Συνολικό ποσό : 12.312,21 € 

3. Οι πληρωμές στη Δ.Ε.Η. έχουν την ιδιαιτερότητα ότι η εταιρεία δεν εκδίδει τιμολόγιο επί 

πιστώσει αλλά μόνο εφόσον εξοφληθεί η δαπάνη. Από την άλλη πλευρά όμως, η έκδοση εντάλματος για 

την πληρωμή οποιασδήποτε δαπάνης από τους Δήμους προϋποθέτει την έκδοση τιμολογίου από τον 

δικαιούχο της πληρωμής. Οδηγούμαστε λοιπόν σε αδιέξοδο που μπορεί να επιλυθεί μόνο με την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του  Ν 

3463/2007 (Δ.Κ.Κ.), απαιτείται  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση του. Με την 

απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή επίσης καθορίζει την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού που δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου πρέπει δε να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα πριν το τέλος του 

οικονομικού έτους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17/5-15/6/1959 

4. Τα  εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα Δημοτικών Υπαλλήλων. 

5. Στην Οικονομική υπηρεσία έχει σταλεί η σχετική πρόταση για τη δέσμευση πίστωσης ύψους 

12.312,21 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6211.0001 οικονομικού έτους 2017. 

Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση: 

1.   Να εγκρίνει την έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής ποσού (12.312,21 €)  ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 20-6211.0001 & τίτλο: «Αντίτιμο ηλεκτρικού Ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 

2.  Να ορίσει ως υπόλογο τον Γιαννόπουλο Γεώργιο, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ρόδου στο όνομα του 

οποίου θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής. 

3. Η απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο υπάλληλο να  γίνει σε διάστημα τριών μηνών από την 

ημέρα της απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17/5-15/6/1959.» 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών  κ.Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ.Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 την εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, με αρ. πρ. 16/4791/17-01-2017, 

 τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

  το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

και ορίζει τον κ. Γιαννόπουλο Γεώργιο, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ρόδου, ως υπόλογο, για την 

διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ τρακοσίων 

δώδεκα ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (12.312,21€), (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,80€), σε βάρους 

του Κ.Α. 20-6211.0001 «Αντίτιμο ηλεκτρικού Ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων 

χώρων και παραγωγικής διαδικασίας», που θα εκδοθεί για τις ανάγκες:  
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 Χορήγησης νέας παροχής ισχύος 25KVA (No2) με αριθμό παροχής 52612289-01 για τη σύνδεση 

με το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης του ακινήτου/εγκατάστασης που βρίσκεται στη διεύθυνση 

ΜΕΛΑΝΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΦΑΝΤΟΥ συνολικού κόστους 12.312,21 € (με το ΦΠΑ 

και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3096/27-06-2016 έγγραφο-κοστολόγιο της 

ΔΕΔΔΗΕ. 

Συνολικό ποσό : 12.312,21 € 

     Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, από 

τoν ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο θα πρέπει να περαιωθεί έως και την 26η  Απριλίου  2017. 

     Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

αριθ. 3/2017 (ΑΔΑ: 7Η0ΧΩ1Ρ-ΗΥ1), η οποία δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 20-

6211.0001, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς 

προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο αρ. 2/100018/0026/30.12.2016 του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 3o (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                       Απόφ. Αρ. 33/2017 (Α.Δ.Α: 6Κ9ΛΩ1Ρ-Γ5Δ) 

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου 

Δήμου Ρόδου» 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/5350/25.01.2017) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος 

Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/5350/25-01-2017, δια της οποίας 

κοινοποιείται το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα: Έγκριση των πρακτικών του Πρόχειρου διαγωνισμού για τη «προμήθεια  ανταλλακτικών 

για τα οχήματα μηχανήματα έργου του  Δήμου»       

  Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του  συνημμένου  πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου 

διαγωνισμού για την προμήθεια  «ανταλλακτικών για τα οχήματα μηχανήματα έργου του Δήμου» 

Συνημμένα: 1 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για προμήθεια  «ανταλλακτικών για τα 

οχήματα μηχανήματα έργου του  Δήμου» 

(Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα μηχανήματα έργου του Δήμου» 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού Δήμου Ρόδου  σήμερα 12 Ιανουαρίου 2016 , ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 10
η
 π.μ. , συνήλθε η Επιτροπή συντήρησης και επισκευής οχημάτων, η οποία συγκροτήθηκε με 

την  αριθμ.2443/2016 απόφαση Δημάρχου για την διενέργεια του διαγωνισμού «Προμήθεια 

ανταλλακτικών για τα οχήματα μηχανήματα έργου του Δήμου» αποτελούμενη από τους: 

  

1. Σαρικάς Εμμανουήλ, Πρόεδρος 

2. Κυριακούλης Εμμανουήλ , αναπληρωματικό Μέλος 

3. Τσουκάλης Τσαμπίκος , Μέλος 

Στον διαγωνισμό προσήλθαν με σειρά οι κάτωθι εταιρείες: 

 

1. BRINX Α.Ε. 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών(10
η
 πρωινή), η επιτροπή 

διαγωνισμού άνοιξε το φάκελο των προσφορών του συμμετέχοντα για να ελέγξει τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ήταν: 

1)Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ), συμπληρωμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 

Γ΄. 
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o Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΤΕΥΔ. 

o Η ημερομηνία του ΤΕΥΔ πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών 

προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ). Η ως άνω δήλωση, 

ανεξάρτητα από την αναγραφόμενη σε αυτήν ημερομηνία, αποκτά βεβαία χρονολογία με την 

υποβολή της προσφοράς. 

o Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, 

σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα 

συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

2)Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν 

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της 

εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το 

ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο 

αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων 

του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα 

έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με 

τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

3)Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα 

υλικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου με δικά του έξοδα  

4) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών  και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν αποδέχεται. 

5)  Υπεύθυνη δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης. 

6) υπεύθυνη δήλωση ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε 

αρμόδια αρχή για παράδοση υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 

7) υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο το 

προσωπικό της επιχείρησης. 

Η επιτροπή άνοιξε τον φάκελο προσφοράς του  συμμετέχοντα προμηθευτή και διαπίστωσε ότι είχε τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία είναι σύμφωνα με τη διακήρυξη και επαρκή. Με βάση 

όλα τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα δικαιολογητικά και να 

περάσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ο ανωτέρω  προμηθευτής. 

 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα της τεχνικής προσφοράς του παραπάνω  

συμμετέχοντα, το οποίο έγινε την ίδια ημέρα. Όλα τα είδη της μελέτης του διαγωνισμού για τα οποία 

συμμετείχε ο διαγωνιζόμενος , βάση των προσπέκτους, αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που 

κατέθεσε, καλύπτουν κατ΄ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του 

διαγωνισμού και ως εκ τούτου η επιτροπή προτείνει ο  διαγωνιζόμενος   να προκριθεί  στο επόμενο 

στάδιο. 

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Μετά προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση της Οικονομικής  προσφοράς του συμμετέχοντα 

προμηθευτή.   

Η επιτροπή μετά από  το άνοιγμα και τον έλεγχο των  οικονομικών  προσφορών για τη Προμήθεια 

ανταλλακτικών για τα οχήματα μηχανήματα έργου του Δήμου  διαπίστωσε τα παρακάτω: 

Η  προσφορά για τη προμήθεια που δόθηκε από τον διαγωνιζόμενο ήταν ως εξής: 

 

1.Η εταιρεία BRINX A.E. προσφέρει: 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΟΜΑΔΑ 1 

1. MERCEDES    

1.1 ΤΥΠΟΣ: 1314k/13       

  
Αριθμός Κυκλοφορίας: ΚΗΥ 1058 

 
  

  
  

  ΠΛΑΙΣΙΑ: WDB67504615938127       

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Φίλτρο καυσίμου 2 10,80 21,60 

2 Προφίλτρο καυσίμου 2 9,00 18,00 

3 Φίλτρο αέρος 2 45,00 90,00 

4 Φίλτρο ελαίου μηχανής  2 16,20 32,40 

5 Φίλτρο υδραυλικού 2 7,20 14,40 

6 Φίλτρο ξηραντήρα 2 37,80 75,60 

7 Σετ φρένα άξονα εμπρός 2 112,50 225,00 

8 Σετ φρένα άξονα πίσω 2 112,50 225,00 

      ΜΕΡ. ΣΥΝ. 702,00 

1.2 ΤΥΠΟΣ: 1832        

  Αριθμός Κυκλοφορίας:KHΗ 3416, ΚΗΗ3417       

  ΠΛΑΙΣΙΑ: WDB9320031L323583,WDB9320031L323584,WDB9320031L323585 

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Φίλτρο καυσίμου 2 15,30 30,60 

2 Προφίλτρο καυσίμου 2 3,60 7,20 

3 Δισκόπλακες εμπρός σετ 2 126,00 252,00 

      ΜΕΡ. ΣΥΝ. 289,80€ 

1.3 ΤΥΠΟΣ: 1832Κ       

  Αριθμός Κυκλοφορίας:KHΗ 4706       

  ΠΛΑΙΣΙΑ: WDB9300031L323248       

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Φίλτρο καυσίμου 1 15,30 15,30 

2 Προφίλτρο καυσίμου 1 3,60 3,60 

3 Δισκόπλακες εμπρός σετ 1 126,00 126,00 

      ΜΕΡ. ΣΥΝ. 144,90€ 

1.4 ΤΥΠΟΣ:1829Κ        

  Αριθμός Κυκλοφορίας:ΚΗΗ3443       

  ΠΛΑΙΣΙΑ:  WDB9525031L427093       

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Προφίλτρο καυσίμου 1 2,88 2,88 

2 Φίλτρο καυσίμου 1 12,60 12,60 

3 Φίλτρο αέρα 1 66,60 66,60 

4 Φίλτρο λαδιού 1 9,90 9,90 
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5 Φίλτρο ξηραντήρα 1 19,80 19,80 

6 Φίλτρο καμπίνας 1 14,40 14,40 

7 Ιμάντας δυναμού 1 19,80 19,80 

8 Σετ φρένα εμπρός  1 94,50 94,50 

9 Σετ φρένα πίσω 1 104,40 104,40 

10 Ιμάντας τιμονιού 1 19,80 19,80 

11 Καστάνια ρύθμισης πίσω φρένων με abs 2 82,80 165,60 

12 Σετ συμπλέκτης , πλατώ ρουλεμάν 1 225,00 225,00 

13 Δεξί καθρέπτη μεγάλο 1 21,60 21,60 

      ΜΕΡ. ΣΥΝ. 776,88€ 

1.5 ΤΥΠΟΣ: ACTROS 2536       

  Αριθμός Κυκλοφορίας:ΚΗΗ 4742        

  ΠΛΑΙΣΙΑ: WDB9302041K870105       

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Φίλτρο καυσίμου 1 3,60 3,60 

2 Προφίλτρο καυσίμου 1 15,30 15,30 

      ΜΕΡ. ΣΥΝ. 18,90€ 

1.6 ΤΥΠΟΣ:  sprinter 904.6KA      

  Αριθμός Κυκλοφορίας:KHH 4740     

  ΠΛΑΙΣΙΑ: WDΒ9046121R679814 

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Φίλτρο καυσίμου 1 10,80 10,80 

2 Φίλτρο αέρος 1 45,90 45,90 

3 Φίλτρο λαδιού 1 11,70 11,70 

4 Σετ φρένα εμπρός 1 76,50 76,50 

5 Σετ φρένα πίσω 1 118,80 118,80 

6 Κολλάρο τούρμπο πάνω 1 9,00 9,00 

      ΜΕΡ. ΣΥΝ. 272,70€ 

1.7 ΤΥΠΟΣ:  sprinter 904.6KA       

  Αριθμός Κυκλοφορίας:KHH 4741       

  ΠΛΑΙΣΙΑ:  WDB9046121R665613  

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Φίλτρο καυσίμου 1 10,80 10,80 

2 Φίλτρο αέρος 1 45,90 45,90 

3 Φίλτρο λαδιού 1 11,70 11,70 

4 Σετ φρένα εμπρός 1 76,50 76,50 

5 Σετ φρένα πίσω 1 118,80 118,80 

6 Δισκόπλακες πίσω 2 35,10 70,20 

7 Διακόπτης φλας αλάρμ 1 77,40 77,40 

      ΜΕΡ.ΣΥΝ. 411,30€ 

1.8 ΤΥΠΟΣ:  1829 Κ        

  Αριθμός Κυκλοφορίας:KHH 3439       
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  ΠΛΑΙΣΙΑ: WDB9525031L365483 

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Προφίλτρο καυσίμου 1 2,88 2,88 

2 Φίλτρο καυσίμου 1 9,00 9,00 

3 Φίλτρο αέρα 1 66,60 66,60 

4 Φίλτρο λαδίου 1 9,90 9,90 

5 Φίλτρο καμπίνας  1 14,40 14,40 

6 Ιμάντας  δυναμό  1 19,80 19,80 

7 Φίλτρο ξηραντήρα 1 19,80 19,80 

8 Σετ φρένα εμπρός 1 94,50 94,50 

9 Σετ φρένα πίσω 1 94,50 94,50 

10 Δισκόπλακες σετ  1 99,00 99,00 

11 Ιμάντας τιμονιού 1 19,80 19,80 

     ΜΕΡ.ΣΥΝ. 450,18€ 

1.9 ΤΥΠΟΣ: -       

  Αριθμός Κυκλοφορίας:ΡΟΤ 3784       

  ΠΛΑΙΣΙΑ: WDB9540321K212129 

     

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Προφίλτρο καυσίμου 1 2,88 2,88 

2 Φίλτρο καυσίμου 1 12,60 12,60 

3 Φίλτρο αέρα 1 75,60 75,60 

4 Φίλτρο λαδιού  1 17,10 17,10 

5 Φίλτρο καμπίνας 1 10,80 10,80 

6 Φίλτρο τιμονιού 1 3,96 3,96 

7 Φίλτρο ξηραντήρα 1 19,80 19,80 

8 Ιμάντες σετ 1 29,70 29,70 

9 Σετ φρένα εμπρός 1 94,50 94,50 

10 Σετ φρένα πίσω 1 94,50 94,50 

11 
Κατανεμητης συμπιεσμένου αέρα συστήματος 

πέδησης(παντόφλα) 
1 

693,00 693,00 

      ΜΕΡ.ΣΥΝ. 1.054,44€ 

1.10 ΤΥΠΟΣ: 1523       

  Αριθμός Κυκλοφορίας:ΚΗΥ 1232       

  ΠΛΑΙΣΙΑ: WDB9700731Κ412889  

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Προφίλτρο καυσίμου 1 2,88 2,88 

2 Φίλτρο καυσίμου 1 12,60 12,60 

3 Φίλτρο αέρα 1 66,60 66,60 

4 Φίλτρο λαδίου 1 9,90 9,90 

5 Φίλτρο ξηραντήρα 1 19,80 19,80 

6 Ιμάντας δυναμό   1 13,50 13,50 
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7 Φυσούνα χειρόφρενου 1 156,60 156,60 

8 Σετ φρένα εμπρός 1 100,80 100,80 

9 Σετ φρένα πίσω 1 100,80 100,80 

      ΜΕΡ.ΣΥΝ. 483,48€ 

     

1.11 ΤΥΠΟΣ: 1523       

  Αριθμός Κυκλοφορίας:KHΥ 1235       

  ΠΛΑΙΣΙΑ: WDM9700731Κ425015       

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Προφίλτρο καυσίμου 1 2,88 2,88 

2 Φίλτρο καυσίμου 1 12,60 12,60 

3 Φίλτρο αέρα 1 66,60 66,60 

4 Φίλτρο λαδίου 1 9,90 9,90 

 Φίλτρο ξηραντήρα 1 19,80 19,80 

 Ιμάντας δυναμό   1 13,50 13,50 

 Φυσούνα χειρόφρενου 1 156,60 156,60 

 Σετ φρένα εμπρός 1 100,80 100,80 

 Σετ φρένα πίσω 1 100,80 100,80 

      ΜΕΡ.ΣΥΝ. 483,48€ 

 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.1 5.088,06 

2. MITSUBISHI    

2.1 ΤΥΠΟΣ: CANTER        

  Αριθμός Κυκλοφορίας: KHΥ1303 , ΚΗΗ4748,ΚΗΥ       

  
ΠΛΑΙΣΙΑ: TYBFE64906DS03739,TYBFE659E6DS23230,TYBFE649E6DR00987. 

  

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Φίλτρο ελαίου μηχανής 3 53,55 160,65 

2 Φίλτρο αέρος 3 66,06 198,18 

3 Φίλτρο καυσίμου  3 68,53 205,59 

4 Σετ φρένα (άξονα) εμπρός 3 216,52 649,56 

5 Σετ φρένα (άξονα) πίσω 3 216,52 649,56 

6 Ιμαντες σέρβις 3 50,85 152,55 

      ΜΕΡ.ΣΥΝ. 2.016,09€ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.2 2.016,09 

     

3. NISSAN    

3.1 ΤΥΠΟΣ: ECO-T.200       

  Αριθμός Κυκλοφορίας:KHY 1214,KHY 1215       

  
ΠΛΑΙΣΙΑ: VWAM1526MVA401017 , 

VWAM1528MVA401662 
  

 
  

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Φίλτρο ελαίου μηχανής 1 12,31 12,31 

2 Φίλτρο αέρος 1 53,87 53,87 
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3 Φίλτρο καυσίμου 1 26,18 26,18 

4 Φίλτρο τιμονιού 1 19,52 19,52 

5 Σετ φρένα (άξονα) εμπρός 1 633,58 633,58 

6 Σετ φρένα (άξονα) πίσω 1 698,34 698,34 

7 Σετ δίσκο-πλατώ-ρουλεμάν 1 1.296,50 1.296,50 

      ΜΕΡ.ΣΥΝ. 2.740,30€ 

3.2 ΤΥΠΟΣ: TK3 NCH1LCHTKOFQ4       

  Αριθμός Κυκλοφορίας: ΚΗΗ 4722       

  ΠΛΑΙΣΙΑ: VWANHTTKO85053320.      

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Φίλτρο αέρος 1 62,03 62,03 

2 Σετ φρένα (άξονα) εμπρός 1 144,72 144,72 

3 Σετ φρένα (άξονα) πίσω 1 144,72 144,72 

      ΜΕΡ.ΣΥΝ. 351,47€ 

 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.3 
3.091,77€ 

4. RENAULT    

4.1 ΤΥΠΟΣ: PREMIUM 260.19       

  Αριθμός Κυκλοφορίας:KHY 1212,KHY 1211       

  ΠΛΑΙΣΙΑ: VF622AXB0A0003243 , VF622AXBOA0003242.  

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Φίλτρο ελαίου μηχανής 2 13,50 27,00 

2 Φίλτρο αέρος 2 86,40 172,80 

3 Φίλτρο καυσίμου 2 9,00 18,00 

4 Προφίλτρο πετρελαίου 2 50,40 100,80 

5 Φίλτρο τιμονιού 2 3,96 7,92 

6 Φίλτρο καμπίνας 2 9,90 19,80 

7 Σετ φρένα (άξονα) εμπρός 2 359,10 718,20 

8 Σετ φρένα (άξονα) πίσω 2 126,00 252,00 

9 Δίσκο πλατω ρουλεμάν 1 855,00 855,00 

10 Δισκόπλακες εμπρός σετ 2 126,00 252,00 

      ΜΕΡ.ΣΥΝ. 2.423,52€ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.4 2.423,52€ 

     

5. ΜΑΝ    

5.1 ΤΥΠΟΣ: 15224       

  Αριθμός Κυκλοφορίας:KHY 1250       

  ΠΛΑΙΣΙΑ: WMAL82ZZZTY062568       

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Φίλτρο ελαίου μηχανής 1 9,64 9,64 

2 Φίλτρο αέρος 1 44,20 44,20 

3 Φίλτρο καυσίμου 1 9,64 9,64 

4 Σετ φρένα (άξονα) εμπρός 1 32,14 32,14 

5 Σετ φρένα (άξονα) πίσω 1 153,00 153,00 
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      ΜΕΡ.ΣΥΝ. 248,62€ 

5.2 ΤΥΠΟΣ: TGM15280       

  Αριθμός Κυκλοφορίας:ΚΗΗ 3440       

  ΠΛΑΙΣΙΑ: WMAN16ZZ28Y207156       

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Φίλτρο ελαίου μηχανής 1 9,00 9,00 

2 Φίλτρο αέρος 1 46,80 46,80 

3 Φίλτρο καυσίμου μεγάλο 1 22,50 22,50 

4 Φίλτρο καυσίμου μικρό 1 12,05 12,05 

5 Σετ φρένα (άξονα) εμπρός 1 61,20 61,20 

6 Σετ φρένα (άξονα) πίσω 1 88,39 88,39 

      ΜΕΡ.ΣΥΝ. 239,94€ 

5.3 ΤΥΠΟΣ: TGM18280       

  Αριθμός Κυκλοφορίας:ΚΗΗ 3441,KHH 3428,KHH 3429 

  ΠΛΑΙΣΙΑ: WMAN18ZZ79Y229327,WMAN08ZZX9Y226196, WMAN08ZZX9Y226211 

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Φυσούνα πίσω οπίσθια 2 157,50 315,00 

2 Αεροφυσούνα ανύψωσης αμαξώματος (πίσω) 2 148,50 297,00 

      ΜΕΡ.ΣΥΝ. 612,00€ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.5 1.100,56€ 

6.  ISUZU     

6.1 ΤΥΠΟΣ: FL E4*2R        

  
Αριθμός Κυκλοφορίας:ΚΗΥ 1347 , ΚΗΥ 1348, 

ΚΗΥ1349 
  

  
   

  ΠΛΑΙΣΙΑ: JAANKR77E67100016, JAANKR77E67100015JAANKR77E67100014.    

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

 

1 Φίλτρο ελαίου μηχανής 3 37,44 112,32  

2 Φίλτρο αέρα 3 65,71 197,13  

3 Φίλτρο πετρελαίου 3 52,46 157,38  

4 Τακάκια φρένων εμπρός σετ 3 302,40 907,20  

5 Φρένα πίσω σετ 3 309,89 929,67  

      ΜΕΡ.ΣΥΝ. 2.303,70€  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.6 2.303,70€  

 

7.PIAGGIO   
 

 
  

7.1 ΤΥΠΟΣ: PORTER 1400D        

  
Αριθμός 

Κυκλοφορίας:KHΥ1258,ΚΗΥ1259,ΚΗΥ1260 
  

  
   

  
ΠΛΑΙΣΙΑ: ZAPS8500000405849, ZAPS8500000405853, ZAPS8500000405866. 

  
 

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

 

1 Ιμάντας χρονισμού 3 140,75 422,25  
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2 Τεντωτηρας ιμάντα χρονισμού   3 201,52 604,56  

3 Ιμάντας δυναμό 3 43,95 131,85  

4 Φίλτρο πετρελαίου 3 27,20 81,60  

      ΜΕΡ.ΣΥΝ. 1.240,26€  

7.2 ΤΥΠΟΣ: PORTER 1300     

 Αριθμός Κυκλοφορίας:ΚΗΥ1279,ΚΗΥ1278,ΚΗΙ3981     

 ΠΛΑΙΣΙΑ: ZAPS8500000508029, ZAPS8500000508342, ZAPS8500000574290.  

1 Μπουζί  12 11,20 134,40  

2 Ιμάντας χρονισμού 3 137,60 412,80  

3 Τεντωτηρας ιμάντα χρονισμού   3 201,52 604,56  

4 Ιμάντας δυναμό 3 27,20 81,60  

   ΜΕΡ . ΣΥΝ 1.233,36€  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.7 2.473,62€  

 

ΟΜΑΔΑ 2 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός μηχανημάτων έργων 

          

1. LOMBARDINI ANTONIO CARRARO       

          

1.1 ΤΥΠΟΣ: TIGRONE 5000       

  Αριθμός Κυκλοφορίας:AM 50676       

  ΠΛΑΙΣΙΑ: 2303       

A/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

 ΜΕΡΙΚΟ                        

ΣΥΝΟΛΟ (€)  

1 Φίλτρο λαδιού  1 10,80 10,80 

2 Φίλτρο πετρελαίου 1 10,80 10,80 

      ΜΕΡ. ΣΥΝ. 21,60 € 

          

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2.1 21,60€ 

2. IVECO        

2.1 ΤΥΠΟΣ: 140Ε 18        

  Αριθμός Κυκλοφορίας:ΜΕ 87501        

  ΠΛΑΙΣΙΑ: ZCFA1JD0202465767       

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

 ΜΕΡΙΚΟ                        

ΣΥΝΟΛΟ (€)  

1 Σκούπα πλαινή 6 162,00 € 972,00€ 

      ΜΕΡ. ΣΥΝ. 972,00 € 

          

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2.2 972,00€ 

3. NISSAN        

3.1 ΤΥΠΟΣ: CABSTAR        

  
Αριθμός Κυκλοφορίας:ME 73564,ΜΕ83773,ΜΕ117664 

    
  

  

ΠΛΑΙΣΙΑ: VWASBFTLOY1-121262, VWASBFTLD32175906. 

VWASHIFT2492104313. 

 
  

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 ΜΕΡΙΚΟ                        

ΣΥΝΟΛΟ (€)  



33 

 

(€) 

1 Φίλτρο ελαίου μηχανής 3 13,50 40,50 

2 Φίλτρο αέρος 3 36,00 108,00 

3 Φίλτρο καυσίμου 3 54,00 162,00 

4 Σετ φρένων (άξονα) μπροστά 3 90,00 270,00 

5 Σετ φρένων(άξονα)πίσω  3 153,00 459,00 

6 Φίλτρο καμπίνας  3 72,00 216,00 

      ΜΕΡ. ΣΥΝ. 1.255,50 € 

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2.3 1.255,50€ 

4. FIAT – HITACHI       

          

4.1 ΤΥΠΟΣ: FB110/2/-4PS       

  Αριθμός Κυκλοφορίας: ΜΕ 73558       

  ΠΛΑΙΣΙΑ: FB110/2-4PS031034110       

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

 ΜΕΡΙΚΟ                        

ΣΥΝΟΛΟ (€)  

1 ΣΕΤ ΣΕΒΡΙΣ 1 1.510,20 1.510,20 

2 Τσιμούχα τροχού εμπρός δεξιά 1 303,17 303,17 

      ΜΕΡ. ΣΥΝ. 1.813,37€ 

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2.4 1.813,37€ 

5. BOMAG        

          

5.1 ΤΥΠΟΣ: BC772RB-3       

  Αριθμός Κυκλοφορίας:ΜΕ 127324       

  ΠΛΑΙΣΙΑ: 101570761005       

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

 ΜΕΡΙΚΟ                        

ΣΥΝΟΛΟ (€)  

1 Σέρβις κιτ λαδιού 500 ωρών 1 720,00 720,00 

2 Σέρβις κιτ λαδιού 1000 ωρών 1 3.600,00 3.600,00 

      ΜΕΡ. ΣΥΝ. 4.320,00 € 

          

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2.5 4.320,00€ 

6. CATTERPILAR       

          

6.1 ΤΥΠΟΣ:246B       

  Αριθμός Κυκλοφορίας: ME 100626,ME93700       

  

ΠΛΑΙΣΙΑ: 

CATO246BCPATO5131,CATO246BCCPATO49

47 

  

  
  

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

 ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ (€)  

1 Φίλτρο πετρελαίου 2 32,40 64,80 

2 Φίλτρο λαδιού 2 14,40 28,80 

 Φίλτρο αέρος εσωτερικό  2 29,70 59,40 

 Φίλτρο αέρος εξωτερικό 2 27,00 54,00 

      ΜΕΡ. ΣΥΝ. 207,00 € 
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    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2.6 207,00€ 

7.  MUSTAG       

          

7.1 ΤΥΠΟΣ: 2076       

  Αριθμός Κυκλοφορίας: ΜΕ 101721       

  ΠΛΑΙΣΙΑ: MMCO2076J00004879        

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

 ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ (€)  

1 Γενικό σερβις KIT 1 180,00 € 180,00 € 

      ΜΕΡ. ΣΥΝ. 180,00 € 

          

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2.7 180,00€ 

8.  MATHIEU        

          

8.1 ΤΥΠΟΣ: AZURA ML 200       

  Αριθμός Κυκλοφορίας: ΜΕ 120294       

  ΠΛΑΙΣΙΑ: 30779.       

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

 ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ (€)  

1 Σετ σέρβις 1 225,00 225,00 

2 Σκούπα πλαινή 4 216,00 864,00 

3 Μπουκάλα περιστροφής μπροστινής σκούπας 1 1.620,00 1.620,00 

      ΜΕΡ. ΣΥΝ. 2.709,00€ 

          

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2.8 2.709,00€ 

          

9.  LIUGONG       

          

9.1 ΤΥΠΟΣ:CLG777A        

  Αριθμός Κυκλοφορίας: ΜΕ 127305       

  ΠΛΑΙΣΙΑ: CLG0777AEEB001601       

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

 ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ (€)  

1 Set Σέρβις 1 720,00 € 720,00 € 

      ΜΕΡ. ΣΥΝ. 720,00 € 

          

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2.9 720,00€ 

          

10. HYUNDAI       

10.1 ΤΥΠΟΣ: HL757-9A       

  Αριθμός Κυκλοφορίας: ΜΕ 127323       

  ΠΛΑΙΣΙΑ:HHKHLMO4AE0000142       

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

 ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ (€)  

1 Set Σέρβις 2000 2 810,00 € 1.620,00 € 
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      ΜΕΡ. ΣΥΝ. 1.620,00€ 

     

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2.10 1.620,00€ 

11. NEW HOLLAND    

11.1 

ΤΥΠΟΣ: LS170       

Αριθμός Κυκλοφορίας:ΜΕ 38016       

ΠΛΑΙΣΙΑ: MMCO2076J00004879       

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ   

ΤΙΜΗ                       

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                       

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Σετ σέρβις  1 765,00 765,00 

      ΜΕΡ. ΣΥΝ. 765,00 

11.2 

ΤΥΠΟΣ: L170       

Αριθμός Κυκλοφορίας:ΜΕ 93690 

ΠΛΑΙΣΙΑ: LMULS170N6M438131       

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Σετ σέρβις 1 810,00 810,00 

      ΜΕΡ. ΣΥΝ. 810,00 

11.3 

ΤΥΠΟΣ: L175       

Αριθμός Κυκλοφορίας:ΜΕ 116778 

ΠΛΑΙΣΙΑ:LMUOL175N7M453518       

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Σετ σέρβις 1 810,00 810,00 

      ΜΕΡ. ΣΥΝ. 810,00 

11.4 

ΤΥΠΟΣ: TN55V       

Αριθμός Κυκλοφορίας:AM 51902 

ΠΛΑΙΣΙΑ: 1230562       

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Σετ σέρβις 1 765,00 765,00 

      ΜΕΡ. ΣΥΝ. 765,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2.11 3.150,00€ 

    

 

 

 

 

12. CASE    

12.1 

ΤΥΠΟΣ: 1840       

Αριθμός Κυκλοφορίας: ΜΕ 17820 

ΠΛΑΙΣΙΑ: JAF03010175        

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Φίλτρο ελαίου μηχανής 1 13,50 13,50 

2 Φίλτρο αέρος(Εσωτερικό- 1 54,00 54,00 
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Εξωτερικό) 

3 Φίλτρο καυσίμου 1 22,50 22,50 

4 Φίλτρο υδραυλικού 1 54,00 54,00 

      ΜΕΡ. ΣΥΝ. 144,00€ 

 

12.2 

ΤΥΠΟΣ: 1845C       

Αριθμός Κυκλοφορίας: ME 17825 

ΠΛΑΙΣΙΑ: JAF0253313       

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Φίλτρο ελαίου μηχανής 1 13,50 13,50 

2 
Φίλτρο αέρος(Εσωτερικό-

Εξωτερικό) 
1 57,60 57,60 

3 Φίλτρο καυσίμου 1 22,50 22,50 

4 Φίλτρο υδραυλικού 1 54,00 54,00 

      ΜΕΡ. ΣΥΝ. 147,60€ 

 

 

12.3 

ΤΥΠΟΣ: 70XT       

Αριθμός Κυκλοφορίας:ME 78458,ME  83759 

ΠΛΑΙΣΙΑ: JAF0387323 , 

JAF387342 
      

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Φίλτρο ελαίου μηχανής 2 13,50 27,00 

2 
Φίλτρο αέρος(Εσωτερικό-

Εξωτερικό) 
2 63,00 126,00 

3 Φίλτρο καυσίμου 2 22,50 45,00 

      ΜΕΡ. ΣΥΝ. 198,00€ 

 

12.4 

ΤΥΠΟΣ: 90XT       

Αριθμός Κυκλοφορίας: ΜΕ132118,ΜΕ132117  

ΠΛΑΙΣΙΑ: JAF0274182 , JAF0397865 ,JAF0397866     

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Φίλτρο ελαίου μηχανής 2 13,50 27,00 

2 
Φίλτρο αέρος(Εξωτερικό-

Εσωτερικό) 
2 54,00 108,00 

3 Φίλτρο καυσίμου 2 22,50 45,00 

4 Φίλτρο υδραυλικού 2 45,00 90,00 

5 Φίλτρο     (μεταλλικό) 2 59,40 118,80 

6  Προφίλτρο 2 9,00 18,00 

7 Ιμάντα κινητήρα 2 55,80 111,60 

8 ΣΕΤ δισκάκια φρένων  2 495,00 990,00 

 Μπουκάλα επιλογής αργού γρήγορου 1 315,00 315,00 

      ΜΕΡ. ΣΥΝ. 1.823,40€ 
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12.5 

ΤΥΠΟΣ: CASE 580SK 4*4       

Αριθμός Κυκλοφορίας:ΜΕ 38087 

ΠΛΑΙΣΙΑ: JJH0052215       

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Φίλτρο ελαίου μηχανής 1 13,50 13,50 

2 
Φίλτρο αέρος(Εξωτερικό-

Εσωτερικό) 
1 52,20 52,20 

3 Φίλτρο καυσίμου 1 19,80 19,80 

4 Φίλτρο υδραυλικού 1 48,60 48,60 

5 Προφίλτρο 1 10,80 10,80 

      ΜΕΡ. ΣΥΝ. 144,90€ 

 

12.6 

ΤΥΠΟΣ: 580SK       

Αριθμός Κυκλοφορίας: ME 38080 

ΠΛΑΙΣΙΑ: JJH0046828       

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ                          

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Φίλτρο ελαίου μηχανής 1 13,50 13,50 

2 
Φίλτρο αέρος(Εξωτερικό-

Εσωτερικό) 
1 52,20 52,20 

3 Φίλτρο καυσίμου 1 19,80 19,80 

4 Φίλτρο υδραυλικού 1 48,60 48,60 

5 Προφίλτρο 1 9,00 9,00 

      ΜΕΡ. ΣΥΝ. 143,10€ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2.12 2.601,00€ 

 

ΟΜΑΔΑ 3 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός μπαταριών οχημάτων 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

 ΜΕΡΙΚΟ                        

ΣΥΝΟΛΟ (€)  

Συσσωρευτής μολύβδου οχήματος τάσεως 

λειτουργίας 12V, τύπου "χωρίς 

συντήρηση",χωρητικότητας 45AH, δεξιού ή 

αριστερού θετικού πόλου, ενδεικτικών 

διαστάσεων 207x175x175 χιλ. (1 τεμ)                                 

6 54,00 € 324,00 €  

Συσσωρευτής μολύβδου οχήματος τάσεως 

λειτουργίας 12V, τύπου "χωρίς 

συντήρηση",χωρητικότητας 60AH, δεξιού ή 

αριστερού θετικού πόλου, ενδεικτικών 

διαστάσεων 244x175x175 χιλ. (1 τεμ)                                 

5 72,00 € 360,00 €  

Συσσωρευτής μολύβδου οχήματος τάσεως 

λειτουργίας 12V, τύπου "χωρίς 

συντήρηση",χωρητικότητας 100AH, δεξιού ή 

αριστερού θετικού πόλου, ενδεικτικών 

διαστάσεων 348x175x190 χιλ. (1 τεμ)                                 

10 108,00€ 1.080,00€ 

Συσσωρευτής μολύβδου οχήματος τάσεως 

λειτουργίας 12V, ενισχυμένου τύπου "χωρίς 

συντήρηση" για μηχανήματα,χωρητικότητας 

4 119,70€ 478,80€ 
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120AH ,δεξιού ή αριστερού θετικού πόλου, 

ενδεικτικών διαστάσεων 342x172x205 χιλ. (1 

τεμ)                                 

Συσσωρευτής μολύβδου οχήματος τάσεως 

λειτουργίας 12V, ενισχυμένου τύπου "χωρίς 

συντήρηση" για μηχανήματα,ευρωπαικού τύπου 

,χωρητικότητας 140AH ,δεξιού ή αριστερού 

θετικού πόλου, ενδεικτικών διαστάσεων 

513x189x223 χιλ. (1 τεμ)                                 

4 148,50€ 594,00€ 

Συσσωρευτής μολύβδου οχήματος τάσεως 

λειτουργίας 12V, ενισχυμένου τύπου "χωρίς 

συντήρηση" για μηχανήματα,χωρητικότητας 

165AH ,δεξιού ή αριστερού θετικού πόλου, 

ενδεικτικών διαστάσεων 502x220x223 χιλ. (1 

τεμ)                                 

4 162,00€ 648,00€ 

    

    ΜΕΡ. ΣΥΝ. 3.484,80 €  

        

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 3.484,80€ 

 

ΟΜΑΔΑ 4 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός μπαταριών μηχανημάτων έργων 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ   

ΤΙΜΗ                                    

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

 ΜΕΡΙΚΟ                        

ΣΥΝΟΛΟ (€)  

Συσσωρευτής μολύβδου οχήματος τάσεως 

λειτουργίας 12V, τύπου "χωρίς 

συντήρηση",χωρητικότητας 100AH, δεξιού ή 

αριστερού θετικού πόλου, ενδεικτικών 

διαστάσεων 348x175x190 χιλ. (1 τεμ)                                 

10 103,50€ 1.035,00€ 

Συσσωρευτής μολύβδου οχήματος τάσεως 

λειτουργίας 12V, ενισχυμένου τύπου "χωρίς 

συντήρηση" για μηχανήματα,χωρητικότητας 

120AH ,δεξιού ή αριστερού θετικού πόλου, 

ενδεικτικών διαστάσεων 342x172x205 χιλ. (1 

τεμ)                                 

10 119,70€ 1.197,00€ 

Συσσωρευτής μολύβδου οχήματος τάσεως 

λειτουργίας 12V, ενισχυμένου τύπου "χωρίς 

συντήρηση" για μηχανήματα,ευρωπαικού τύπου 

,χωρητικότητας 140AH ,δεξιού ή αριστερού 

θετικού πόλου, ενδεικτικών διαστάσεων 

513x189x223 χιλ. (1 τεμ)                                 

10 148,50€ 1.485,00€ 

Συσσωρευτής μολύβδου οχήματος τάσεως 

λειτουργίας 12V, ενισχυμένου τύπου "χωρίς 

συντήρηση" για μηχανήματα,χωρητικότητας 

165AH ,δεξιού ή αριστερού θετικού πόλου, 

ενδεικτικών διαστάσεων 502x220x223 χιλ. (1 

τεμ)                                 

10 162,00€ 1.620,00€ 

    

    ΜΕΡ. ΣΥΝ.           5.337,00 €  

        

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 5.337,00€ 
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Η προσφορά της εταιρείας BRINX A.E. δεν γίνεται αποδεκτή, λόγω ότι οι τιμές προσφοράς είναι 

μεγαλύτερες της μελέτης , για τα παρακάτω:  

1. Ομάδα  1  

 Πίνακας 3(Nissan) στο σύνολο του (υποπίνακες 3.1 και 3.2) 

 Πίνακας 6(Isuzu) στο σύνολο του (υποπίνακας 6.1) 

 Πίνακας 7(Piaggio) στο σύνολο του (υποπίνακες 7.1 και 7.2) 

2. Ομάδα 2 

 Πίνακας 5(Bomag) στο σύνολο του. 

Γίνεται δε αποδεκτή για όλα τα υπόλοιπα γιατί είναι μοναδική και οι τιμές είναι  μικρότερες από 

τις τιμές της μελέτης η οποία με τη σειρά της δε παρουσιάζει αποκλίσεις από αυτές της αγοράς 

καθώς συντάχθηκε με βάση αυτές. 

Επιπλέον η Επιτροπή έκανε έρευνα αγοράς με βάση συμβάσεις παλαιότερων χρόνων, όπως ενδεικτικά 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Πίνακας προσφοράς Υλικό Σύμβαση 

ανταλλακτικών 2016 

Προσφορά BRINX 

A.E. 

1 

 

Ομάδα1 –Πίνακας  1.1  

 

Σετ φρένα άξονα 

εμπρός 

110,49 112,50 

Σετ φρένα άξονα 

εμπρός 

110,49 112,50 

2 

 

Ομάδα1 –Πίνακας 1.4  

 

Προφίλτρο 

καυσίμου 

8,84 2,88 

Φίλτρο αέρα 89,10 66,60 

Φίλτρο λαδιού 11,49 9,90 

Ιμάντας τιμονιού 21,22 19,80 

3 Ομάδα1 –Πίνακας 1.5 Φίλτρο καυσίμου 8,84 3,60 

4 Ομάδα1 –Πίνακας 1.10 Προφίλτρο 

καυσίμου 

9,72 2,88 

Φίλτρο καυσίμου 10,60 12,60 

Φίλτρο λαδιού  12,38 9,90 

Ιμάντας Δυναμό 13,26 13,50 

5 Ομάδα1 –Πίνακας 4.1 Φίλτρο λαδιού  32,67 13,50 

Φίλτρο αέρος  163,55 86,40 

Φίλτρο καυσίμου 44,00 9,00 

Προφίλτρο 

καυσίμου 

277,20 50,40 

Φίλτρο τιμονιού  19,80 3,96 

Φίλτρο καμπίνας 133,65 9,90 

Σετ φρένα άξονα 

εμπρός 

395,01 359,10 

Σετ φρένα άξονα 

εμπρός 

138,60 126,00 

6 Ομάδα1 –Πίνακας 5.1 Φίλτρο λαδιού 10,60 9,64 

Φίλτρο αέρος 48,62 44,20 

Φίλτρο καυσίμου 10,60 9,64 

Σετ φρένα άξονα 

εμπρός 

35,35 32,14 

Σετ φρένα άξονα 

εμπρός 

168,30 153,00 
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Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή έχοντας υπόψη της : 

α) Του Ν. 4412/16 

     β) Την με αριθμό 3373/390/20-03-1975 ( ΦΕΚ 349/Β΄/20-03-1975 ) απόφαση του Υπουργού 

Προεδρίας της Κυβερνήσεως    « περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς 

ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ. των οχημάτων του Δημοσίου, των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (περί 

του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2396/1953) » όπως τροποποιήθηκε με την αριθμό 4993/745/24-04-1975 όμοια 

του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως. 

γ) Το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού   

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  

Στην Οικονομική Επιτροπή  

 Να κάνει δεκτό το παρόν πρακτικό 

 Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο της προμήθειας την BRINX A.E. για όλα τα υλικά της Ομάδας 1 

,εκτός τον πίνακα 3 στο σύνολο του , τον πίνακα 6 στο σύνολο του και τον πίνακα 7 στο σύνολο 

του, για όλα τα υλικά της  Ομάδας 2, εκτός του πίνακα 5 στο σύνολο του , για όλα τα υλικά της 

Ομάδας 3 και για όλα τα υλικά της Ομάδας 4, συνολικού ποσού 34.699,50 μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 Να κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό για τα παρακάτω υλικά: 

1.  Ομάδα  1  

 Πίνακας 3(Nissan) στο σύνολο του (υποπίνακες 3.1 και 3.2) 

 Πίνακας 6(Isuzu) στο σύνολο του (υποπίνακας 6.1) 

 Πίνακας 7(Piaggio) στο σύνολο του (υποπίνακες 7.1 και 7.2) 

2. Ομάδα 2 

 Πίνακας 5(Bomag) στο σύνολο του.» 

 

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, υπ’ αρ. 2/5350/25-01-2017, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών 

Δήμου Ρόδου, δια της οποίας κοινοποιείται το από 23/01/2017, Πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, 

 Τα άρθρα 58 και 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για <<δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/ΕΕ>> 

 Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010 << ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων  στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις >>    

 Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8-6-

2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

 Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

 τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α 138/16-06-2011 <<Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 

λοιπές διατάξεις>> 

 τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α /15-09-2011 <<Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων>> 

 την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β2677/21-10-2013<< τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

 την  1000/2016  απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια  

Ανταλλακτικών .   

 την υπ΄ αριθμό 1758/2016 απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων  
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 Τις  αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης που έχουν  εκδοθεί. 

 Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 στους  Κ.Α.  70-6671.0006  Και 70-6672.0010 του οποίου 

υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 25.000,00 € και 35.000,00 €  αντίστοιχα . 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού 

για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα μηχανήματα έργου του Δήμου Ρόδου»,  

 Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού  για την προμήθεια για όλα τα 

υλικά της Ομάδας 1 ,εκτός τον πίνακα 3 στο σύνολο του , τον πίνακα 6 στο σύνολο του και τον πίνακα 7 

στο σύνολο του, για όλα τα υλικά της  Ομάδας 2, εκτός του πίνακα 5 στο σύνολο του, για όλα τα υλικά 

της Ομάδας 3 και για όλα τα υλικά της Ομάδας 4, συνολικού ποσού 34.699,50 μη συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 24%. 

Γ) Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για τα παρακάτω υλικά: 

Ομάδα  1  

 Πίνακας 3(Nissan) στο σύνολο του (υποπίνακες 3.1 και 3.2) 

 Πίνακας 6 (Isuzu) στο σύνολο του (υποπίνακας 6.1) 

 Πίνακας 7 (Piaggio) στο σύνολο του (υποπίνακες 7.1 και 7.2) 

 Ομάδα 2 

 Πίνακας 5 (Bomag) στο σύνολο του. 

   

 

ΘΕΜΑ 4o (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                            Απόφ. Αρ. 34/2017 (Α.Δ.Α: Ω0ΧΔΩ1Ρ-Ψ6Π)  

 Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής στον κ. Γιαννακό Κωνσταντίνο να παραστεί στις 

28/04/2017 στην εκδίκαση της υπόθεσης εργατικού ατυχήματος για να υπερασπιστεί τον πρώην 

Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας κ.Καλιβούρη Φιλήμονα και τον προϊστάμενο καθημερινότητας 

Λίνδου κ. Δρακιού Θεόδωρο.   

(Αίτηση ενδιαφερομένων με αρ. πρωτ.: 6/5200/25-1-2017) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την αίτηση με αρ. πρωτ. 6/5200/25-01-2017 των 

κ.κ Καλιβούρη Φιλήμωνα και Δρακιού Θεόδωρου. 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 Την αίτηση υπ΄αριθμ. 6/5200/25-01-2017 των κ.κ. Καλιβούρη Φιλήμωνα  και Δρακιού 

Θεόδωρου,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  

Εγκρίνει τον ορισμό του κου Γιαννακού Κων/νου, Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, ως 

πληρεξούσιο δικηγόρο για να παραστεί στις 28/04/2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμη μετά από 

αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, και να υπερασπιστεί τον κ. Καλιβούρη Φιλήμωνα πρώην 

Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας Δήμου Αφάντου,  και τον κ. Δρακιού Θεόδωρο προϊστάμενο 

καθημερινότητας Δ.Ε. Λινδίων στην εκδίκαση της υπόθεσής τους, που αφορά εργατικό ατύχημα. 

 

 

ΘΕΜΑ 5o (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                           Απόφ. Αρ. 35/2017 (Α.Δ.Α: Ψ006Ω1Ρ-4Ψ4)   

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής εξέτασης Προδικαστικής Προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 

16/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την 

αποκομιδή-μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική και χειρονακτική), χορτοκοπή-

κλαδοκοπή (μηχανική και χειρονακτική), αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων 

συσκευασίας του Δήμου Ρόδου 

(Εισήγηση Επιτροπής Εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών με αρ. πρωτ.: 2/6007/27-1-2017) 
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O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την  εισήγηση της επιτροπής  εξέτασης 

ενστάσεων και Προσφυγών με  αρ. πρωτ. 2/6007/27-01-2017, δια της οποίας κοινοποιείται το 

συνημμένο πρακτικό ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών του 

ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσίας με τίτλο : 

«Αποκομιδή - μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική και χειρονακτική), χορτοκοπή - 

κλαδοκοπή (μηχανική και χειρονακτική) καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών 

αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου» για εξέταση και λήψης απόφασης 

 

 Σας διαβιβάζουμε συνημμένα σε δύο αντίγραφα το Πρακτικό ΙΙΙ για την παροχή υπηρεσίας του 

θέματος και παρακαλούμε για την εξέτασή του και την λήψη σχετικής απόφασης.  

 Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία. 

  

Συνημμένα : Πρακτικό ΙΙΙ σε δύο αντίγραφα  

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της αρμόδιας επιτροπής κ. Μάτση Παναγιώτη) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 22.01.2017 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ‐ ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. – ENSER Α.Ε.» & ΤΗΝ ΑΠΟ 23.01.2017 

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ENACT A.E. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε.»  ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΑ, ΣΑΡΩΣΗ 

(ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ), ΧΟΡΤΟΚΟΠΗ-ΚΛΑΔΟΚΟΠΗ (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ) , ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ.»  

 

Την από 22.01.2017 αναρτήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

η Προδικαστική Προσφυγή της «ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ‐ ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. 

– ENSER Α.Ε.» η οποία διαβιβάστηκε στην επιτροπή Ενστάσεων και Προδικαστικών Προσφυγών με το 

υπ. Αριθμόν Πρωτ. 2/4721/23.01.2017 Έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου και 

ακολούθως την 23.01.2017 αναρτήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η Προδικαστική Προσφυγή της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ENACT A.E. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε.» η οποία διαβιβάστηκε στην επιτροπή Ενστάσεων και Προδικαστικών Προσφυγών με το υπ. 

Αριθμόν Πρωτ. 2/5047/24.01.2017 Έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. Οι ανωτέρω 

προσφυγές κατατέθηκαν στα πλαίσια του ανοιχτού δημοσίου διεθνούς διαγωνισμού με σκοπό την 

επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκομιδή – μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, 

σάρωση (μηχανική και χειρωνακτική), χορτοκοπή‐ κλαδοκοπή (μηχανική και χειρωνακτική), καθώς και 

αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου» σύμφωνα  με τους 

όρους της Διακήρυξης & στρέφονται κατά της με αριθμό 16/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Ρόδου, με την οποία εγκρίθηκε το από 13/01/2017 1ο Πρακτικό (αρ. πρωτ. 

2/2336/13‐01‐2017) της Επιτροπής διενέργειας, διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών του 

διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή Ενστάσεων και Προδικαστικών Προσφυγών αποτελούμενη από τους: 

1. Μάτση Παναγιώτη Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε. ως Πρόεδρος 

2. Σαρικά Εμμανουήλ Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε. ως Μέλος 
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3. Πόντικας Σάββας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. ως Μέλος 

σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμό 416/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου(ΑΔΑ 

Ψ9Υ5Ω1Ρ-6Ξ7), έπειτα από διαδοχικές κλειστές συνεδριάσεις και λαμβάνοντας υπ’ όψη: 

--Την με αρ. Πρωτ. 2/99330/23‐11‐2016 Διακήρυξη διεξαγωγής του Διαγωνισμού μαζί με τα λοιπά 

Τεύχη Δημοπράτησης και τους όρους προκήρυξης. 

--Το από 13/01/2017 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του 

διαγωνισμού  

--Την υπ’ Αριθμόν 16/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου  

--Την από 22/01/2017 Προδικαστική προσφυγή της «ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ‐ 
ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. – ENSER Α.Ε΄΄. 

--Την από 23/01/2017 Προδικαστική προσφυγή της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ENACT A.E. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 

--Το Ν. 4412/16 ΄΄Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)΄΄ όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4446/16 ΄΄Πτωχευτικός Κώδικας, 

Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων 

ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις΄΄.  

--Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α) για την προσωρινή δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στα όρια εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου και 

ειδικότερα το άρθρο 4 «Προδικαστική Προσφυγή». 

ομόφωνα γνωμοδοτεί τα ακόλουθα: 

Οι προδικαστικές προσφυγές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και παραδεκτά, ως εκ τούτου η Επιτροπή 

γνωμοδοτεί επί της ουσίας των λόγων τους.  

 

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

‐ ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. – ENSER Α.Ε.» 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ως προς τον πρώτο λόγο της προσφυγής η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψή του γιατί καταρχήν, έτσι 

όπως αυτός διατυπώνεται, δηλαδή αμφισβητώντας την έννοια του υποκριτηρίου επιλογής 3βii της 

διακήρυξης και την ευχέρεια ή μη συμπλήρωσης του ΕΕΕΣ από τους διαγωνιζομένους, αμφισβητεί στην 

ουσία την νόμιμοτητα όρου της διακήρυξης και εγγράφου της σύμβασης ανεπίτρεπτα στο στάδιο αυτό. 

Σύμφωνα μάλιστα με το άρθρο 8 της διακήρυξης ΄΄Η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο 

διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της Προκήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους 

ανεπιφύλακτα΄΄. Η Ένωση δεν άσκησε κάποια προδικαστική προσφυγή κατά των όρων δημοπράτησης ή 

των εγγράφων της σύμβασης (ΕΕΕΣ) και συμμετείχε χωρίς επιφυλάξεις στο διαγωνισμό. Περαιτέρω 

σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986, το οποίο υποβάλλεται από τους 

οικονομικούς φορείς και συνιστά προκαταρκτική απόδειξη επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας πληροί τα κριτήρια επιλογής της προκήρυξης, άρα προκειμένου να προαποδειχθεί η πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής πρέπει να συμπληρώνεται, όπως η διακήρυξη προβλέπει, το αντίστοιχο πεδίο. 

Στην προκειμένη περίπτωση, ακόμη και αν υποτεθεί ότι ο απαιτούμενος από τη διακήρυξη ειδικός 

κύκλος εργασιών δεν καλύπτεται από τη waste solution, καθότι, όπως αναφέρει η προσφεύγουσα, αυτή 

κάλυψε μόνο την απαίτηση ως προς την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για τη διαχείριση 

δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας μέσω της λειτουργίας ΚΔΑΥ, τότε θα έπρεπε, για τον απαιτούμενο 

από τη διακήρυξη ειδικό κύκλο εργασιών, στο πεδίο Γ’ του ΕΕΕΣ να περιγράφεται, συνεπώς να 

προαποδεικνύεται, η παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών (διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων 

συσκευασίας). Το πεδίο όμως αυτό (Γ’ του ΕΕΕΣ) δεν έχει συμπληρωθεί, επομένως δεν έχει 

προαποδειχθεί η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών, αν και κατά την Επιτροπή η συμπλήρωσή του ήταν 

ευχερής για τους διαγωνιζόμενους, χωρίς να είναι το ζητούμενο η εξειδίκευση των επιμέρους 

αντικειμένων που καλύπτονται από τον ειδικό κύκλο εργασιών. Τέλος, ως προς τα έγγραφα που 

επισυνάπτει η προσφεύγουσα με την προσφυγή της επιχειρώντας να αποδείξει ότι καλύπτει το 



44 

 

συγκεκριμένο κριτήριο, η Επιτροπή εισηγείται ότι αυτά δεν προσκομίζονται παραδεκτά στο στάδιο 

αυτό, συνεπώς δεν μπορούν να εξεταστούν, καθότι αφενός μεν η διακήρυξη προβλέπει ειδικά τον τρόπο 

και χρόνο απόδειξης των κρίσιμων ιδιοτήτων, αφετέρου δε, πρόκειται για έγγραφα που προσκομίζονται 

για πρώτη φορά στο στάδιο αυτό, χωρίς να συνιστούν διευκρινιστικά ή συμπληρωματικά έγγραφα και 

μάλιστα χωρίς προηγούμενη πρόσκληση της Επιτροπής μας ή άλλου συλλογικού οργάνου του 

διαγωνισμού. Ακόμη όμως και εάν υποτεθεί ότι αυτά προσκομίζονται παραδεκτά, δεν αποδεικνύεται από 

τα έγγραφα αυτά η υπηρεσία διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, η διαχείριση των οποίων 

απαιτεί ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, αλλά μόνο διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας και 

ανακυκλώσιμων υλικών (προερχόμενα από το εμπόριο και τη βιομηχανία).    

Ως προς τον δεύτερο λόγο της προσφυγής ότι δηλαδή παρά το γεγονός ότι στα προσκομισθέντα εκ 

μέρους των μελών της ΕΕΕΣ δεν έχουν συμπληρωθεί ως προς το αντίστοιχο πεδίο του Μέρους IV Β 

«Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις», αποδεικνύεται και πληρείται η σχετική 

απαίτηση της διακήρυξης για την πιστοληπτική ικανότητα, η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την απόρριψή 

του. Και τούτο διότι σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, το οποίο υποβάλλεται από 

τους οικονομικούς φορείς και συνιστά προκαταρκτική απόδειξη επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας πληροί τα κριτήρια επιλογής της προκήρυξης. Δηλαδή, η διακήρυξη ορίζει ειδικά 

στους διαγωνιζόμενους τον τρόπο απόδειξης των κριτηρίων επιλογής. Ως εκ τούτου, η μη συμπλήρωση 

του ΕΕΕΣ ως προς το σημείο αυτό, από κανένα εκ των μελών της Ένωσης, συνιστά μη απόδειξη, κατά 

τους όρους της διακήρυξης και του νόμου, του ζητούμενου, επί ποινή αποκλεισμού, κριτηρίου 

πιστοληπτικής ικανότητας. Ο ισχυρισμός της Ένωσης ότι οι προσκομισθείσες βεβαιώσεις των τραπεζών 

αρκούν και δεν χρειάζεται, επιπρόσθετα, η συμπλήρωση του ΕΕΕΣ δεν ευσταθεί κατά τη γνώμη της 

Επιτροπής. Και αυτό γιατί αντιβαίνει τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και της ίδιας της διακήρυξης, 

καθόσον, όπως προελέχθηκε το ΕΕΕΣ είναι το κατεξοχήν, ιδιαίτερα αυξημένης τυπικής ισχύος και 

αποκλειστικό έγγραφο προαπόδειξης, το οποίο δεν μπορεί να υποκαθίσταται από επιμέρους 

δικαιολογητικά, κατά την κρίση του εκάστοτε διαγωνιζόμενου. Διότι με τον τρόπο αυτό, σε περίπτωση 

υποβολής ενός μη έγκυρου πιστοποιητικού και παράλληλης μη συμπλήρωσης του ΕΕΕΣ, ο κάθε 

διαγωνιζόμενος θα  εκμεταλλευόταν τη δυνατότητα να αποφεύγει τις ποινικές κυρώσεις που επέρχονται 

για αναληθές ΕΕΕΣ. Άλλωστε με βάση την αρχή της τυπικότητας που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις δεν 

είναι δυνατό να επιλέγει ο διαγωνιζόμενος τον τρόπο απόδειξης μίας απαίτησης της διακήρυξης, αλλά με 

βάση τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας και εν τέλει της τυπικότητας, θα πρέπει αυτές να 

αποδεικνύονται με τον απαιτούμενο εκ μέρους της διακήρυξης τρόπο, που εν προκειμένου υπήρξε η 

συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης στο αντίστοιχο πεδίο του. Εξάλλου, το 

ΕΕΕΣ είναι αυτό που υποβάλλεται σε αντικατάσταση των πιστοποιητικών και όχι τα πιστοποιητικά που 

υποκαθιστούν την πλήρη και προσήκουσα συμπλήρωση του ΕΕΕΣ, το οποίο έχει μία αυτοτελή 

λειτουργία και παρέχει εχέγγυα για την Αρχή, ενώ δημιουργεί υποχρεώσεις (και κυρώσεις σε περίπτωση 

παράβασής του) για τον συμμετέχοντα. Τέλος, ως προς τον ισχυρισμό της προσφεύγουσας, με τον οποίον 

επιχειρεί να μεταθέσει την ευθύνη του αποκλεισμού της στην Αναθέτουσα Αρχή, υποστηρίζοντας ότι δεν 

την κάλεσε να προσκομίσει αποδεικτικά έγγραφα για την πιστοληπτική της ικανότητα, η Επιτροπή 

εισηγείται την απόρριψή του, διότι εκτός του ότι προβάλλεται στο σημείο αυτό για πρώτη φορά 

απαράδεκτα, από κανένα σημείο της διακήρυξης δεν προβλεπόταν τέτοια υποχρέωση της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

Ως προς τον τρίτο λόγο της προσφυγής με τον οποίον η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι  αν και το μέλος 

αυτής (ENSER A.E.) όντως δεν συμπεριέλαβε στο σχετικό πρακτικό του Δ.Σ της, που υποβλήθηκε στο 

διαγωνισμό, δήλωση περί αποδοχής της δάνειας χρηματοοικονομικής επάρκειας της εταιρείας ΠΕΡΜΕ 

Α.Ε., δεν είχε σχετική υποχρέωση,  άλλως η έλλειψη αυτή καλύπτεται από το γεγονός ότι στο σχετικό 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης που υπέβαλλε προκύπτει ότι ο δείκτης βιωσιμότητάς της πληροί 

τους όρους της διακήρυξης,  η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψή του. Και τούτο διότι η διακήρυξη 

απαιτούσε ρητά  στο άρθρο 3, ότι ένας οικονομικός φορέας κάνει χρήση δάνειας οικονομικής επάρκειας 

προσκομίζει σχετική δέσμευση των φορέων στους οποίους στηρίζεται για το σκοπό αυτό. Στην 

προκειμένη περίπτωση αν και από τα πρακτικά των Δ.Σ των μελών της Ένωσης προκύπτει ότι αυτή θα 

στηριχθεί, ως προς την χρηματοοικονομική της επάρκεια, στις ικανότητες της ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε. 

(πρακτικό ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε. στο οποίο μνημονεύεται ρητά ότι θα παράσχει στην Ένωση, συνεπώς 

και στο μέλος της ENSER A.E. την απαιτούμενη χρηματοοικονομική επάρκεια), το μέλος της Ένωσης 

ENSER A.E. στο πρακτικό του Δ.Σ που υπέβαλλε, ούτε κάνει χρήση, ούτε αποδέχεται την δάνεια 

χρηματοοικονομική επάρκεια που παρέχεται. Περαιτέρω, το ζήτημα της χρηματοοικονομικής επάρκειας 
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δεν αναφέρεται μόνο στο δείκτη βιωσιμότητας, αλλά και στην πιστοληπτική ικανότητα. Για αυτή την 

τελευταία α) ούτε κάτι σχετικό παρέθεσε στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης που κατέθεσε η 

ENSER A.E. (για αυτό άλλωστε έγινε λόγος και παραπάνω), ούτε βεβαίως β) αναφέρεται στο σχετικό 

πρακτικό της ότι αποδέχεται τη δάνεια χρηματοοικονομική επάρκεια σε αυτό το επίπεδο από την 

ΠΕΡΜΕ Α.Ε. Επιπλέον, εδώ δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης της αρχής του ίσου μέτρου κρίσης, γιατί η 

Κοινοπραξία ENACT A.E. – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. α) προς απόδειξη και συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης έχει υποβάλλει σχετικό συμφωνητικό με το οποίο τα μέρη αυτής (δηλαδή οι 

κοινοπρακτούντες) δηλώνουν ρητά ότι θα στηριχτούν για τη χρηματοοικονομική επάρκεια και την 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα είτε στις δυνάμεις των μελών τους (οπότε για το κριτήριο αυτό 

παρέχεται επαρκής κάλυψη για το δείκτη βιωσιμότητας από την ΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. προς την ENACT 

A.E.), είτε σε δυνάμεις τρίτων φορέων (οπότε για την πληρότητα του κριτηρίου της τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας ολοκληρώνεται από την παροχή δάνειας εμπειρίας από την εταιρεία WATT 

A.E.), ενώ β) με τα πρακτικά των συλλογικών οργάνων τους Δ.Σ. έχουν ρητά εξουσιοδοτήσει προς τούτο 

τα υποδεικνυόμενα μέλη τους να συνάπτουν συμφωνίες και να αποδέχονται τη δάνεια 

χρηματοοικονομική επάρκεια ή την επαγγελματική και τεχνική ικανότητα είτε από τα μέλη της Κ/Ξ είτε 

από τρίτους. Μάλιστα, ενώ η Ένωση Εταιρειών στο συμφωνητικό σύστασής της (άρθρο 7) αναφέρει 

ρητά ότι «τα μέρη θα στηριχτούν και θα κάνουν χρήση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας καθώς και της τεχνικής και της επαγγελματικής ικανότητας άλλων οικονομικών φορέων….» 

εντούτοις στο πρακτικό Δ.Σ. της ENSER A.E. δεν γίνεται καμία αναφορά και επίκληση δάνειας 

χρηματοοικονομικής επάρκειας, με αποτέλεσμα ο σχετικός όρος της διακήρυξης να μην πληρείται κατά 

τη γνώμη μας. Τέλος, ο συλλογισμός που διαλαμβάνεται στον λόγο προσφυγής, ότι δήθεν ο δείκτης 

βιωσιμότητας θα πρέπει να είναι μεσοσταθμικά >1 για όλες τις συμμετέχουσες στην Κοινοπραξία ή 

στην Ένωση τυγχάνει αβάσιμος. Αυτό γιατί σύμφωνα με τη διακήρυξη (σχετική παράγραφος της σελ. 

27 αυτής) ρητά αναφέρεται ότι σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων β, γ, και δ του εν λόγω άρθρου 

αθροιστικά, ενώ σε άλλο σημείο της διακήρυξης ότι οι οικονομικοί φορείς θα μπορούν να στηρίζονται 

για τις απαιτήσεις αυτές σε τρίτους φορείς ή το κάθε μέλος μία ένωσης φορέων στη δάνεια ικανότητα 

των άλλων. Συνεπώς και εφόσον οι συμμετέχουσες στην Κ/Ξ έχουν υποβάλλει αυτοτελώς δεσμεύσεις 

των οργάνων τους (Δ.Σ.) για τη δάνεια εμπειρία, σε όσα επίπεδα αυτή δεν κάλυπτε τους όρους της 

διακήρυξης, δεν απαιτείτο να είναι ο δείκτης βιωσιμότητας μεσοσταθμικά για όλα τα μέλη >1. 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ως προς τον πρώτο λόγο της προσφυγής με τον οποίον η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι τα 

υποβαλλόμενα από αυτήν ISO καλύπτουν όλα τα αντικείμενα της διακήρυξης η Επιτροπή λαμβάνοντας 

υπόψη το αντικείμενο της διακήρυξης όπως προβλέπεται στη σελίδα 8, το αντικείμενο «διαχείριση 

δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας» όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Γ’ (Τεχνική 

έκθεση), το άρθρο 3δ της διακήρυξης, τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας και τα λοιπά, συναφή, 

έγγραφα και στοιχεία της προσφοράς της η Επιτροπή εισηγείται να γίνει δεκτός, καθότι, κατά τη 

γνώμη μας, τα προσκομιζόμενα εκ μέρους της εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ»/«HELESI» ISO 9001, 

14001 και 18001, καλύπτουν επαρκώς το αντικείμενο «διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας» 

και τις σχετικές απαιτήσεις της διακήρυξης. Περαιτέρω, ως προς τον ισχυρισμό της ότι για τα 

προσκομιζόμενα ISO της «ENACT AE» δεν καλύπτουν τις προκηρυσσόμενες υπηρεσίες που 

μνημονεύονται στην προσφυγή της, η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη του, διότι τα 

προκηρυσσόμενα αντικείμενα καλύπτονται από τα πεδία εφαρμογής των υποβαλλόμενων πιστοποιητικών 

που κατέθεσε η ENACT A.E. και συγκεκριμένα:, α) το  αντικείμενο «Διαχείριση Δημοτικών αποβλήτων 

συσκευασίας», καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής «Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας & 

Διάθεσης Απορριμμάτων», β) το  αντικείμενο «Αποκομιδή και Μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

με χρήση press container.», καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής «Συλλογή, Μεταφορά & Διάθεση μη 

Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων & Αστικών – Βιομηχανικών – Εμπορικών Απορριμμάτων», γ) το  

αντικείμενο «Αποκομιδή επιστήλιων καλαθιών», καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής «Συλλογή, 

Μεταφορά & Διάθεση μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων & Αστικών – Βιομηχανικών – Εμποριών 

Απορριμμάτων» καθώς επίσης από το πεδίο «Εργασίες Καθαριότητας Υπαίθριων & Στεγασμένων 

Χώρων», δ) το  αντικείμενο «Μηχανική Χορτοκοπή – Κλαδοκοπή (φυτικά υπολείμματα)», καλύπτεται 

από το πεδίο εφαρμογής  «Διαχείριση Ζωικών & Φυτικών Υποπροϊόντων» καθώς επίσης από το πεδίο 

«Συλλογή, Μεταφορά & Διάθεση μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων & Αστικών – Βιομηχανικών – 

Εμπορικών Απορριμμάτων», ε) το  αντικείμενο «Μηχανοκίνητο καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων» 

καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής «Υπηρεσίες Πλύσης Απολύμανσης Σάρωσης Οδών» καθώς επίσης 
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από το πεδίο «Εργασίες Καθαριότητας Υπαίθριων & Στεγασμένων Χώρων» και στ) το  αντικείμενο 

«Χειρωνακτικό καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων – Αποψιλώσεις» καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής 

«Εργασίες Καθαριότητας Υπαίθριων & Στεγασμένων Χώρων».  

Ως προς τον δεύτερο λόγο της προσφυγής η Επιτροπή γνωμοδοτεί ως ακόλούθως. Σύμφωνα με το 

άρθρο 8 της διακήρυξης ΄΄Η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως 

ενήµερος της Προκήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα.΄΄. Σύμφωνα με το 

άρθρο 8.2 ΄΄Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : (α) ένας 

(υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική προσφορά » και...Η Τεχνική 

Προσφορά θα πρέπει να περιέχει επί ποινή αποκλεισµού τις παρακάτω ενότητες που θα αξιολογηθούν ως 

κριτήρια ανάθεσης της σύµβασης:...3. Εξοπλισµός Στο σηµείο αυτό, κάθε διαγωνιζόµενος θα παρουσιάσει 

τον εξοπλισµό που θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης. Συγκεκριµένα, θα 

παρουσιαστεί επί ποινής αποκλεισµού αναλυτική κατάσταση του εξοπλισµού που θα χρησιµοποιήσει ο 

∆ιαγωνιζόµενος ο οποίος θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε αυτόν που απαιτείται στην Τεχνική Έκθεση της 

παρούσας ∆ιακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘Γ_ 1.10 Συνολικός απαιτούµενος εξοπλισµός). Θα πρέπει να 

αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές του συνόλου του εξοπλισµού και τα συνοπτικά χαρακτηριστικά τους. 

Με ποινή απόρριψης της προσφοράς του, κάθε διαγωνιζόµενος θα πρέπει να διαθέτει κατά την ηµεροµηνία 

υποβολής της προσφοράς του (τεχνική ικανότητα), τον ελάχιστο απαιτούµενο εξοπλισµό όπως αυτός 

περιγράφεται στο άρθρο 3.γ.2 «Κριτήρια Επιλογής». Η κατοχή και η λειτουργική κατάσταση του 

απαιτούµενου εξοπλισµού αποδεικνύεται επί ποινή αποκλεισµού µε την προσκόµιση και υποβολή των 

παρακάτω δικαιολογητικών: ... Τιµολόγια αγοράς και βεβαίωση από τον κατασκευαστή για την 

εγκατάσταση συστήµατος ζύγισης κάδων για δύο (2) τουλάχιστον απορριµµατοφόρα τουλάχιστον 16m3 

...΄΄. Ο λόγος που προβάλλει η Ένωση ότι δηλαδή το τιμολόγιο που προσκόμισε αφορά σε προμήθεια και 

τοποθέτηση συστήματος ζύγισης και ως εκ τούτου υποκαθίσταται επαρκώς η βεβαίωση του 

κατασκευαστή η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψή του διότι προσκρούει πασιφανώς σε ουσιώδη, 

δηλαδή σε επί ποινή αποκλεισμού διάταξη της διακήρυξης, σύμφωνα με την οποία η κατοχή και η 

λειτουργική κατάσταση του συστήµατος ζύγισης κάδων αποδεικνύεται αποκλειστικά από δύο σωρευτικά 

στοιχεία, α) τιμολόγιο αγοράς και β) βεβαίωση κατασκευαστή για την εγκατάσταση του συστήµατος 

ζύγισης κάδων. Η Ένωση προσκόμισε τιμολόγιο, όχι όμως και βεβαίωση κατασκευαστή, ώστε η έλλειψη 

αυτή σε συνδυασμό με την ρητή και σαφή διατύπωση του άρθρου 8.2.3 από την οποία προκύπτει η επί 

ποινή αποκλεισμού κύρωση δικαιολογημένα να οδηγεί σε γνώμη νόμιμου λόγου αποκλεισμού της. 

Επιπλέον, εν προκειμένω κατά τη γνώμη μας δεν συντρέχει παραβίαση του ενιαίου μέτρου κρίσης που 

προβάλλει η Ένωση, καθότι ο λόγος για τον οποίον αποκλείεται, δηλαδή η μη προσκόμιση της 

βεβαίωσης εγκατάστασης, δεν  συντρέχει στο πρόσωπο της προκριθείσας Κ/Ξ, αφού η τελευταία 

υπέβαλλε τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 8.2.3 της διακήρυξης, δηλαδή τιμολόγιο και 

βεβαίωση εγκαταστάτη, όπως άλλωστε ομολογείται και από την Ένωση. Τέλος η Επιτροπή, λαμβάνοντας 

υπόψη το άρθρο 10 και 11 της διακήρυξης, εισηγείται την απόρριψη του λόγου που επικαλείται η 

προσφεύγουσα περί τυχόν ψευδούς περιεχομένου της βεβαίωσης εγκατάστασης που προσκόμισε η Κ/Ξ, 

διότι ο έλεγχος, η αλήθεια ή η τυχόν ανακρίβεια του περιεχομένου της δεν συνιστά αντικείμενο του 

παρόντος σταδίου αλλά εξετάζεται σε αυτοτελές και διακριτό στάδιο, το οποίο έπεται του παρόντος. Για 

αυτό άλλωστε αλλά και προς διασφάλιση της Αναθέτουσας Αρχής, μνημονεύεται ρητά στη διακήρυξη 

(άρθρο 11), ότι αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών (μεταξύ αυτών συνεπώς και της βεβαίωσης) 

διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε 

προσκοµισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 

 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ως προς τον λόγο της προσφυγής που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς  της 

προσφεύγουσας η Επιτροπή γνωμοδοτεί ως ακολούθως.  

Κριτήριο Αξιολόγησης 1 : Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών, ολοκληρωμένη τεχνική έκθεση 

εκτέλεσης του αντικειμένου 

Σύμφωνα με το άρθρο 8.2.1 της διακήρυξης για να αξιολογηθεί το εν λόγω κριτήριο ο κάθε 

διαγωνιζόμενος θα υποβάλει τεχνική έκθεση στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η μεθοδολογία 

που θα ακολουθήσει με σκοπό την εκτέλεση του συνόλου της δημοπρατούμενης υπηρεσίας. Στην έκθεση 
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αυτή, θα περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζει να υλοποιήσει το έργο. Θα γίνεται 

αναφορά στις μεθόδους, στον τρόπο προσέγγισης και στις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, στα μέσα 

και στην υλικοτεχνική υποδομή που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της Σύμβασης. Μέσω της 

τεχνικής έκθεσης αυτής, κάθε υποψήφιος, θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει κατανοήσει τις ιδιαίτερες 

συνθήκες που αφορούν στην εκτέλεση του αντικειμένου και ότι είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις 

όποιες απαιτήσεις δημιουργούν αυτές. Θα πρέπει μέσω της τεχνικής έκθεσης να προκύπτει η ποιότητα, η 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του σχεδίου για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. 

Η ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-ENSER Α.Ε. παρουσιάζει στην 

συγκεκριμένη ενότητα τα κάτωθι: 

 Σελ. 4-28   γίνεται παρουσίαση των εταιριών οι οποίες αποτελούν την Ένωση Εταιριών  

 Σελ. 29-30  γίνεται απλή αναφορά, χωρίς ανάλυση των εκτελεσθέντων εργασιών, στην εμπειρία 

που έχει η Ένωση σε αντίστοιχα έργα, περιλαμβανομένων και αυτών στο νησί της Ρόδου. 

 Σελ. 31- 70   η Ένωση Εταιριών αναφέρει ότι παρουσιάζει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο 

σχεδίασε να εκτελεστεί το έργο σε κάθε επιμέρους Δημοτική Ενότητα, ότι λαμβάνει ειδικά υπόψη της,  

τις  ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή,  τις  ημέρες και τις ώρες που θα 

πραγματοποιείται κάθε προκηρυσσόμενη υπηρεσία οι οποίες μάλιστα διαφοροποιούνται ανάλογα με 

την περίοδο,  τις βάρδιες και τα δρομολόγια καθώς και  τον τεχνικό εξοπλισμό σε συνάρτηση με το 

είδος της υπηρεσίας, ωστόσο το μόνο που κάνει είναι να μεταφέρει, αντιγράφει αυτούσια τα κομμάτια 

της Τεχνικής Έκθεσης της Διακήρυξης, ανά αντικείμενο, και δεν προτείνει διαδρομές, βάρδιες, 

δρομολόγια και ειδικό εξοπλισμό που τυχόν χρειαστεί. Αν και γίνεται αναφορά, στο μέρος της 

τεχνικής έκθεσης που αφορά στην παρουσίαση των εταιριών, στην εμπειρία που έχουν οι εταιρίες-

μέλη της ένωσης λόγω αναδοχής παρόμοιων έργων στο νησί της Ρόδου στο παρελθόν, αυτή δεν 

προκύπτει από την τεχνική τους προσφοράς.  

 Σελ. 53-75 και αναφορικά με τη λειτουργία του ΚΔΑΥ, στο μεγαλύτερο μέρος της ανάλυσης, η 

Ένωση Εταιριών, περιορίζεται στο να αντιγράψει  την Τεχνική Έκθεση της Διακήρυξης, με μια 

πρόσθετη αναφορά σε έκτακτες καταστάσεις- Σχέδιο καθαριότητας του χώρου,  ενώ δεν προκύπτει 

ότι είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις δημιουργηθούν. 

Στην συγκεκριμένη ενότητα δεν βαθμολογείται η εμπειρία εκτέλεσης παρόμοιων εργασιών, όπως σε 

πολλά σημεία ισχυρίζεται η προσφεύγουσα και αξιώνει καλύτερη βαθμολογία, αλλά οι μέθοδοι, ο τρόπος 

προσέγγισης και οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, τα μέσα και η υλικοτεχνική υποδομή που θα 

χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της σύμβασης. Επίσης, από την γνώση των επιτόπιων συνθηκών που 

κατέχει η προσφεύγουσα θα έπρεπε να επισημάνει ενδεχόμενα προβλήματα κατά την υλοποίηση της 

σύμβασης και διαμόρφωση κατάλληλων προτάσεων για την αποφυγή και επίλυση τους, από τις οποίες να 

προκύπτει η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα κάποιου σχεδίου για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της σύμβασης. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί μια γενική και αόριστη πρόταση διαχείρισης 

οργανικών απορριμμάτων που σε καμία περίπτωση δεν αξιολογείται στην παρούσα ενότητα. Ο 

ισχυρισμός της Ένωσης ότι η εμπειρία της αποτυπώνεται τόσο στη μεθοδολογία όσο και στον 

προτεινόμενο τρόπο εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας θεωρούμε ότι είναι αβάσιμος, δεδομένου ότι 

αποτελούν μεταφορά και αντιγραφή αυτούσιων των ενοτήτων, ανά αντικείμενο, της Τεχνικής Έκθεσης 

της Διακήρυξης.  

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. παρουσιάζει στην τεχνική της προσφορά  

αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει να υλοποιήσει το έργο. Κάνει αναφορά στις μεθόδους, στον 

τρόπο προσέγγισης και στις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, στα μέσα και στην υλικοτεχνική υποδομή 

που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της Σύμβασης. Αναπτύσσει τη μεθοδολογία που θα 

ακολουθήσει ώστε το πρόγραμμα των εργασιών της να γίνει γνωστό στους πολίτες, παρουσιάζει την 

μεθοδολογία εκτέλεσης των πάσης φύσεως εργασιών που θα κληθεί να εκτελέσει, παρουσιάζει τον 

εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει αλλά και το απαραίτητο προσωπικό ανά φύση εργασιών και ανά 

περίοδο. Στο αντικείμενο της συλλογής και μεταφοράς ΑΣΑ κάνει ιδιαίτερη μνεία για τα οχήματα αλλά 

και το ανθρώπινο δυναμικό που θα χρησιμοποιήσει ανά Δ.Ε. και ανά περίοδο με ειδικές αναφορές στα 

δρομολόγια που θα ακολουθηθούν και τη δυναμικότητα ανά δρομολόγιο, σε ιδιαίτερες επιτόπιες 

συνθήκες αλλά και προτάσεις για ειδικό επιπλέον εξοπλισμό και προσωπικό, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ποιότητα, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του σχεδίου της για την εκτέλεση 

του αντικειμένου της σύμβασης. Παρομοίως λεπτομερώς αναπτύσσει τη μεθοδολογία της και στα λοιπά 
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αντικείμενα της σύμβασης και ιδιαίτερα στο αντικείμενο της Σάρωσης Οδών αλλά και της Διαχείρισης 

των Δημοτικών Αποβλήτων συσκευασίας όπου αποδεικνύεται από τις πρακτικές προσέγγισης του 

αντικειμένου και προσφερόμενου προσωπικού, ότι είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις 

δημιουργηθούν, μεγιστοποιώντας τον βαθμό ανακύκλωσης. Επίσης, δηλώνει ότι σε περίπτωση Αναδοχής 

της, είναι σε θέση να ξεκινήσει την εκτέλεση των  εργασιών εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή 

της Σύμβασης. Τέλος, ο λόγος που προβάλλει η Ένωση επικαλούμενη το άρθρο 2  παράγραφος 3 της 

διακήρυξης είναι απορριπτέος διότι, εκτός του ότι δεν συνιστά ενιαίο μέτρο κρίσης, η παράγραφος 3 

αναφέρει ότι: «Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:..». 

Από την ερμηνεία της διάταξης αυτής προκύπτει ότι παρέχεται διακριτική ευχέρεια, και όχι δεσμία 

αρμοδιότητα, στην αναθέτουσα αρχή ως προς τον αποκλεισμό η μη του φορέα για μία από τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. Συνεπώς, ακόμη κι αν τα όσα επικαλείται η Ένωση  

είναι αληθή, θεωρούμε ότι δεν επαρκούν για τον νόμιμο αποκλεισμό της Κοινοπραξίας από τον 

διαγωνισμό. Εξάλλου στα πλαίσια της διακριτικής αυτής ευχέρειας θεωρούμε ότι τα γεγονότα που 

επικαλείται η Ένωση δεν σημαίνει ότι παρεμποδίζουν τη νόμιμη, ορθή και συνεπή εκτέλεση της 

σύμβασης, σημειώνοντας επιπλέον ότι δεν προκύπτει από πουθενά ότι η απόφαση του Δήμου Ν. 

Προποντίδας είναι τελεσίδικη ή ότι έχει αναγνωρίσει τη βασιμότητά της το μέλος της Κοινοπραξίας 

ENACT Α.Ε. Εξάλλου, αυτός ο ισχυρισμός μη παραδεκτά προβάλλεται ανάμεσα στους λοιπούς λόγους 

αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς. . Σύμφωνα με το άρθρο 9.3.της Διακήρυξης «η βαθμολογία των 

επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι 

όροι και οι απαιτήσεις της τεχνικής προσφοράς». Επομένως, η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη του 

λόγου που αφορά στο κριτήριο αξιολόγησης 1, την επικύρωση της βαθμολογίας που έχουν λάβει οι 

διαγωνιζόμενοι επί του κριτηρίου αυτού όπως αυτή μνημονεύεται στην προσβαλλόμενη και 

εισηγείται τον αποκλεισμό της προσφεύγουσας καθ’ όσον δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της 

διακήρυξης και την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία κατά το άρθρο 9.3. της Διακήρυξής. 

Κριτήριο Αξιολόγησης 2 : Τεχνική υποδομή και οργάνωση 

Σύμφωνα με το άρθρο 8.2.2 της διακήρυξης ο κάθε διαγωνιζόμενος για να αξιολογηθεί στο κριτήριο 

αξιολόγησης  «Τεχνική υποδομή και οργάνωση»  θα πρέπει να παρουσιάσει την τεχνική υποδομή που 

διαθέτει. Συγκεκριμένα θα πρέπει να παρουσιαστούν τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει κάθε 

διαγωνιζόμενος για τη συντήρηση του εξοπλισμού που θα διαθέσει αλλά και την έγκαιρη αντιμετώπιση 

τυχόν βλαβών του. Επίσης, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά ο τρόπος οργάνωσης του 

διαγωνιζομένου και οι διαδικασίες που εφαρμόζει όσον αφορά την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού 

του. 

Και οι δύο οικονομικοί φορείς παρουσίασαν με σαφήνεια την τεχνική υποστήριξη που θα διαθέτουν και 

τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν για την εκτέλεση της σύμβασης. Παρουσίασαν αναλυτικά τη 

μεθοδολογία τακτικής και έκτακτης συντήρησης των οχημάτων, οργανωμένο συνεργείο, κινητό 

συνεργείο έκτακτης ανάγκης, οργανωμένη αποθήκη ανταλλακτικών, δίκτυο συνεργατών, 

εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα απρόσκοπτης λειτουργίας του εξοπλισμού της. Επίσης ως απόδειξη της 

τεχνικής ικανότητας που διαθέτουν οι οικονομικοί φορείς στη συντήρηση του εξοπλισμού τους, είναι ότι 

διαθέτουν και οι δύο ISO 9001 για την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού τους. 

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E.-ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. προσκόμισε επιπλέον δηλώσεις από 

τοπικές εταιρίες για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του παρεχόμενου εξοπλισμού ενώ η 

προσφεύγουσα, αν και κάνει αναφορά για συνεργασία της με τοπικό συνεργείο και συγκεκριμένα με το 

συνεργείο οχημάτων Αποστολόπουλος Σπύρος & ΣΙΑ Ε.Ε., ωστόσο δεν προκύπτει σε κανένα σημείο της 

Τεχνικής προσφοράς της Ένωσης η δέσμευση για συνεργασία της προαναφερόμενης εταιρίας με την 

Ένωση Εταιριών. Επομένως, η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη του λόγου που αφορά στο 

κριτήριο αξιολόγησης  2 και εισηγείται την επικύρωση του τρόπου αξιολόγησης και βαθμολόγησης 

των τεχνικών προσφορών. 

Κριτήριο Αξιολόγησης 3 : Εξοπλισμός 

Αναφορικά με τον ισχυρισμό της Ένωσης ότι το σύνολο των προσκομιζόμενων οχημάτων της 

κοινοπραξίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E.-ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»  είναι δεσμευμένο σε άλλα 

έργα, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ως ακολούθως. Στο άρθρο 3 της διακήρυξης αναφέρεται «Οι υποψήφιοι 

οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού, τις κάτωθι ελάχιστες απαιτήσεις 

συμμετοχής». Επίσης στο άρθρο 8.2.3 μεταξύ άλλων αναφέρεται «Με ποινή απόρριψης της προσφοράς 
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του, κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του 

(τεχνική ικανότητα), τον ελάχιστο απαιτούμενο εξοπλισμό όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 3.γ.2 

«Κριτήρια Επιλογής». Από τα παραπάνω αναφερόμενα προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά του εξοπλισμού 

που υποβλήθηκαν από την «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E.-ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» στο εν λόγω 

στάδιο του διαγωνισμού, κάλυψαν τις απαιτήσεις συμμετοχής και την τεχνική ικανότητα καθώς σε 

κανένα σημείο της Διακήρυξης δεν ζητείται  ο συγκεκριμένος εξοπλισμός να μην απασχολείται σε άλλα 

έργα. Εξάλλου, αυτός ο ισχυρισμός μη παραδεκτά προβάλλεται, ανάμεσα στους λοιπούς λόγους 

αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, ως μη αφορών σε ζήτημα σταδίου αξιολόγησης. Από την φάκελο 

της Τεχνικής Προσφοράς που κατέθεσε η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E.-ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 

δεν προκύπτει από κανένα σημείο ότι ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του 

αντικειμένου, θα είναι ο ίδιος με αυτόν που προσφέρθηκε προκειμένου να καλυφθούν τα κριτήρια 

επιλογής  στο άρθρο 3.γ.2. Αντιθέτως το είδος, ο τύπος και τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που θα 

χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου, ο εφεδρικός αλλά και ο επιπλέον εξοπλισμός περιγράφεται  

σαφώς στον φάκελο της Τεχνικής της Προσφοράς. Επιπλέον, το αβάσιμο του εν λόγω ισχυρισμού  

αποδεικνύεται από τον ίδιο τον πίνακα που παρουσιάζει η προσφεύγουσα, αλλά και τις άδειες 

κυκλοφορίας των προσφερόμενων οχημάτων όπου αναφέρεται ρητώς ότι τα οχήματα δύναται να 

απασχοληθούν σε διαφορετικές συμβάσεις. Η δέσμευση από πλευράς αναδόχου αφορά στις 

προδιαγραφές και τα εκάστοτε τεχνικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την 

υποβαλλόμενη προσφορά και όχι τις άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων.  

Κατά την γνώμη της Επιτροπής μας στην προσβαλλόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έχουν 

απολύτως τεκμηριωθεί οι λόγοι εκείνοι για τους οποίους, η μεν προσφορά της Ένωσης «ΕΝΩΣΗ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-ENSER Α.Ε.» καλύπτει τις απαιτήσεις της 

διακήρυξης, η δε προσφορά της κοινοπραξίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E.-ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε.» υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης, αναλυτικά και με συγκριτικούς πίνακες, 

λαμβανομένων υπόψη των ποιοτικών, περιβαλλοντικών,  τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών 

του προσφερόμενου, εφεδρικού και λοιπού εξοπλισμού.  

 

Αναφορικά με τον ισχυρισμό της Ένωσης ότι για τα οχήματα ΙΝΝ 4792 και ΙΝΝ 4793 η κοινοπραξία 

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E.-ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» δεν προσκόμισε βεβαίωση EURO  από τον 

κατασκευαστή του οχήματος αλλά από τον κατασκευαστή της υπερκατασκευής, αυτός μη παραδεκτά 

προβάλλεται, ανάμεσα στους λοιπούς λόγους αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, αφού δεν αφορά 

ζήτημα σταδίου αξιολόγησης και περαιτέρω σημειώνουμε τα ακόλουθα: Στο άρθρο 8.2.3 σελ. 36 

(εξοπλισμός) μεταξύ άλλων αναφέρει:  

 Άδεια κυκλοφορίας για τα οχήματα από την οποία θα προκύπτει και η περιβαλλοντική κατηγορία. 

 Βεβαιώσεις κατασκευαστή ή επισήμου αντιπροσώπου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (EURO) για τα 

οχήματα εφόσον οι κινητήρες τους υπόκεινται σε πιστοποίηση αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (λόγω 

μεγέθους) ή δεν αναγράφεται (το EURO) στην άδειά τους. 

Στην προκειμένη περίπτωση και για τα δύο οχήματα, δηλ. στα με αριθμ. Κυκλ. ΙΝΝ4792 και ΙΝΝ4793 

στο σημείο V9 των υποβληθεισών Αδειών Κυκλοφορίας αναγράφεται η περιβαλλοντική κατηγορία 

«EURO» και συγκεκριμένα η 627/2014 Α, που είναι η απαιτούμενη από τη διακήρυξη, επομένως δεν 

ήταν υποχρεωτική η βεβαίωση EURO από τον κατασκευαστή του οχήματος. Επομένως, η Επιτροπή 

εισηγείται την απόρριψη του λόγου που αφορά στο κριτήριο αξιολόγησης 3 και εισηγείται  την 

επικύρωση του τρόπου αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών. 

Κριτήριο Αξιολόγησης 4 : Διαχείριση – Εποπτεία - Παρακολούθηση Έργου 

Σύμφωνα με το άρθρο 8.2.4 της διακήρυξης ο κάθε διαγωνιζόμενος για να αξιολογηθεί στο 4 κριτήριο 

αξιολόγησης «Διαχείριση - Εποπτεία - Παρακολούθηση Έργου»  θα παρουσιάσει τον τρόπο που θα 

διαχειριστεί τη δημοπρατούμενη υπηρεσία. Συγκεκριμένα θα αναφέρει τον τρόπο ενημέρωσης του 

Δήμου για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών, τον τρόπο βελτιστοποίησης της εκτέλεσης της 

Δημοπρατούμενης Υπηρεσίας, τον τρόπο εποπτείας-παρακολούθησης της πορείας της και τον τρόπο 

εξασφάλισης των κατάλληλων συνθηκών υγιεινής για την εργασία του προσωπικού. Επίσης, κάθε 

διαγωνιζόμενος, οφείλει να παρουσιάσει και να αναπτύξει τυχόν έκτακτα περιστατικά που κρίνει ότι 

μπορεί να εμφανισθούν κατά την πορεία εκτέλεσης της σύμβασής του, τον τρόπο αντιμετώπισής τους, 

αλλά και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει για την αντιμετώπισή τους.  
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Επίσης στο σημείο αυτό της προσφοράς του, κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικά 

το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. Η παρουσίαση αυτή 

θα γίνει υπό μορφή οργανογράμματος στο οποίο θα παρουσιάζονται οι ειδικότητες που θα 

χρησιμοποιηθούν σε κάθε θέση, ο τρόπος επίβλεψής τους και ο τρόπος συντονισμού του προσωπικού με 

το Δήμο με σκοπό την απρόσκοπτη εκτέλεση των δημοπρατούμενων υπηρεσιών. 

Α) Αναφορικά με το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου τα 

επίπεδα διοίκησης και τις αρμοδιότητες τους και την ενημέρωση του Δήμου: 

Η ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-ENSER Α.Ε. παρουσιάζει 

οργανόγραμμα με περιγραφή των θέσεων και αρμοδιοτήτων χωρίς να αναφέρεται αναλυτικά στο 

προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου και τις αρμοδιότητες 

τους.  Δεν αναλύονται τα επίπεδα διοίκησης και λήψης αποφάσεων, καθώς και οι διαδικασίες 

επικοινωνίας για την ενημέρωση του Δήμου σχετικά με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών (π.χ. 

ερωτηματολόγια ικανοποίησης πελατών, καθιερωμένες εκθέσεις ενημέρωσης του Δήμου), παρά μόνο 

γίνεται περιληπτική αναφορά σχετικά με την ενημέρωση του Δήμου, στην περιγραφή της θέσης του 

Υπευθύνου Έργου. Βεβαίως καμία απολύτως αναφορά δεν γίνεται στη συγκεκριμένη ενότητα για τη 

λειτουργία του ΚΔΑΥ. 

Β)  Αναφέρει τις κατηγορίες του προσωπικού που θα απασχολήσει, παραπέμποντας στις σελίδες 48-51 οι 

οποίες αποτελούν αντιγραφή της Τεχνικής Έκθεσης και παρουσιάζει περιληπτικά τον τρόπο με τον οποίο 

θα διασφαλίσει την ύπαρξη του κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού, τα απαραίτητα μέσα ατομικής 

προστασίας που θα είναι υποχρεωμένη να διαθέτει στο προσωπικό, αναπτύσσει μεθόδους επιμόρφωσης 

του προσωπικού ως προς τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει για την ασφαλή χειρισμό του εξοπλισμού, 

μνημονεύοντας τα καθήκοντα που θα πρέπει να εκτελεί ο τεχνικός ασφαλείας και ο ιατρός εργασίας. 

Επίσης παρουσιάζει σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών  αναφέροντας τα μέτρα που θα λάβει για 

την αντιμετώπιση βλάβης εξοπλισμού, για την αντιμετώπιση του ενδεχόμενου τραυματισμού του 

προσωπικού. Εδώ κάνει αναφορά για την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού αν και  θα έπρεπε να 

αναπτυχθεί σε άλλη ενότητα, ενώ καμία απολύτως αναφορά δεν γίνεται στη συγκεκριμένη ενότητα για τη 

λειτουργία του ΚΔΑΥ. Τέλος η Ένωση επικαλείται στη προδικαστική της προσφυγή διάσπαρτες 

αναφορές όπως για παράδειγμα τις σελ. 42 και επόμενα με έμφαση τις σελ 48-51 καθώς επίσης τις σελ. 

105-126 που μεν αφορούν τμήματα τις τεχνικής έκθεσης αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στην επίμαχη 

ενότητα «Διαχείριση – Εποπτεία - Παρακολούθηση Έργου» η οποία όπως προκύπτει από την τεχνική της 

προσφορά αναπτύσσεται στις σελίδες 82-89. 

Γ) Αναφορικά με τον ισχυρισμό ότι παρουσιάζεται ο τρόπος/το πρόγραμμα διαχείρισης, εποπτείας και 

σχεδιασμού των εργασιών εκ μέρους της Ένωσης, αναφέρουμε ότι πέραν του ότι η εν λόγω παρουσίαση 

αναπτύσσεται μόλις σε μισή σελίδα, στην προσβαλλόμενη Απόφαση ρητώς αναφέρεται ότι η παράλειψη 

της Ένωσης αφορά στον τρόπο διαχείρισης, εποπτείας, στελέχωσης και ενημέρωσης του Δήμου,  για τη 

λειτουργία του ΚΔΑΥ για το οποίο δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά.  

Δ)  Αναφορικά με την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών η Ένωση Εταιριών περιορίζεται στο να 

παρουσιάσει γενικά πιθανές αιτίες εκτάκτων περιστατικών και περιληπτικά τα μέσα αντιμετώπισης 

αυτών, χωρίς να εξειδικεύει  τα τυχόν έκτακτα περιστατικά που μπορεί να παρουσιαστούν με βάση τα 

προκηρυσσόμενα αντικείμενα και τρόπους αντιμετώπισης αυτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε το αντικείμενο 

της Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας. 

Ε) Αναφορικά με την παρουσίαση σχεδίου εκτάκτων αναγκών κατά τη λειτουργία του ΚΔΑΥ, η Ένωση 

Εταιριών καταρχήν στις σελίδες 53-70 κατά βάσει αντιγράφει την Τεχνική Έκθεση της Διακήρυξης, κατά 

δεύτερον στις σελίδες 71-75 αρκείται σε μια επιγραμματική αναφορά έκτακτων καταστάσεων και 

σχεδίου καθαριότητας των χώρων, εξοπλισμού και βασικών μέσων πρώτων βοηθειών. Επίσης η Ένωση 

επικαλείται στη προδικαστική της προσφυγή διάσπαρτες αναφορές όπως για παράδειγμα τις σελ. 42 και 

επόμενα με έμφαση τις σελ 53-71 καθώς επίσης τις σελ. 71-75 και 126-140 που μεν αφορούν τμήματα τις 

τεχνικής έκθεσης αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στην επίμαχη ενότητα «Διαχείριση – Εποπτεία - 

Παρακολούθηση Έργου» η οποία όπως προκύπτει από την τεχνική της προσφορά αναπτύσσεται στις 

σελίδες 82-89. 

ΣΤ) Αναφορικά με τις προτάσεις που υποστηρίζει ότι υπέβαλε και οι οποίες θεωρεί ότι αποσκοπούν στην 

βελτιστοποίηση της εκτέλεσης των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών, αυτές στην πραγματικότητα δεν 

αποτελούν πρόταση βελτίωσης, καθώς θεωρούμε ως αυτονόητο ότι για την σωστή εκτέλεση των 



51 

 

εργασιών από τον Ανάδοχο του έργου εξυπακούεται η συνεργασία με το Δήμο, όπως και θεωρούνται 

αυτονόητοι οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται από τους παραγωγούς των απορριμμάτων σε όλες τις 

σύγχρονες χώρες.  

Αναφορικά με τις προτάσεις που υποστηρίζει ότι υπέβαλε για κάποια ειδικά χαρακτηριστικά των 

προσφερόμενων press containers αυτά θεωρούνται ως ήσσονος σημασίας.  

Αναφορικά με τις προτάσεις για την διαχείριση ρεύματος οργανικών αποβλήτων,  αφενός  δεν απαιτείται 

ως αντικείμενο εκτέλεσης εργασιών από τη συγκεκριμένη Διακήρυξη και επομένως δεν μπορεί να 

αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης στην Τεχνική Προσφορά και αφετέρου η πρόταση διαχείρισης 

αποβλήτων ως περιοριζόμενη εμφανώς κατ' έκταση (μόλις μία παράγραφος εννέα σειρών) δεν μπορεί να 

θεωρηθεί, αντικειμενικά, ως πλήρης. 

Τέλος αναφορικά με το ΚΔΑΥ στην περιοχή Καζέχι Ρόδου, όπως προαναφέρθηκε η δραστηριότητά της 

καλύπτει το αντικείμενο που προέρχεται από τη διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας και ανακυκλώσιμων 

υλικών (προερχόμενα από το εμπόριο και τη βιομηχανία) και όχι από τη διαχείριση δημοτικών 

αποβλήτων συσκευασίας, η διαχείριση των οποίων απαιτεί ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.    

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. παρουσιάζει στην τεχνική της προσφορά 

την μεθοδολογία που θα αναπτύξει, εφόσον κριθεί ανάδοχος, για την ενημέρωση του Δήμου σχετικά με 

την πορεία εκτέλεσης των εργασιών, μέσω περιοδικών τεχνικών εκθέσεων αναφορικά με τις ποσότητες 

των απορριμμάτων, την εν γένει πορεία της σύμβασης μαζί με προτάσεις βελτίωσης και την  καταγραφή 

του βαθμού ικανοποίησης των εκπροσώπων του Δήμου. Αναπτύσσει μεθόδους βελτιστοποίησης 

εκτέλεσης των εργασιών εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα της παρεχόμενης υπηρεσίας της. Παρουσιάζει 

οργανόγραμμα του προσωπικού που θα απασχοληθεί  αναφέροντας τα επίπεδα διοίκησης και λήψης 

αποφάσεων, εποπτείας, συντονισμού και υλοποίησης καθώς και τα επίπεδα εξουσιοδότησης, ευθύνης και 

επικοινωνίας μέσω των οποίων θα υλοποιήσει τη σύμβαση,  κάνει μνεία και για τις αρμοδιότητες που θα 

έχει το προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ενώ υποβάλει και πίνακα στελεχών ανά θέση 

εργασίας, σε όλα τα αντικείμενα του έργου, μεταξύ άλλων και στη Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων 

Συσκευασίας.  

Αναφέρει περιληπτικά τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλίσει την ύπαρξη του κατάλληλου 

προστατευτικού εξοπλισμού, τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας που θα είναι υποχρεωμένη να 

διαθέτει στο προσωπικό, αναπτύσσει μεθόδους επιμόρφωσης του προσωπικού ως προς τα μέτρα που 

πρέπει να λαμβάνει για την ασφαλή χειρισμό του εξοπλισμού, και μνημονεύει τα καθήκοντα που θα 

πρέπει να εκτελεί ο τεχνικός ασφαλείας και ο ιατρός εργασίας.  

Επίσης παρουσιάζει αναλυτικό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών ανά πιθανό κίνδυνο,  

αναφέροντας τα μέτρα που θα λάβει για την αντιμετώπιση βλάβης εξοπλισμού, για την αντιμετώπιση του 

ενδεχόμενου τραυματισμού του προσωπικού, για την αντιμετώπιση καιόμενου μεταφερόμενου φορτίου 

απορριμμάτων, για την ύπαρξη ακατάλληλων προς μεταφορά απορριμμάτων στους κάδους συλλογής, για 

την αντιμετώπιση πυρκαγιάς στον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, για το πως θα εκτελέσει τις εργασίες σε 

περίπτωση αδυναμίας των αποδεκτών των απορριμμάτων και εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων 

όπως έντονη βροχόπτωση, χιονόπτωση, ομίχλη, πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.  

Τέλος η εκ των μελών της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ εταιρία ENACT A.E. αποδεικνύει ότι προάγει την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη, καθώς σεβόμενη τα παραπάνω, εφαρμόζει διαδικασίες οι οποίες αποσκοπούν στη 

βελτίωση των δικαιωμάτων και των συνθηκών στο χώρο εργασίας του προσωπικού της, και προς 

απόδειξη τούτου, διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο SA 8000:2014.  

Σύμφωνα με το άρθρο 9.3.της Διακήρυξης «η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 

100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι όροι και οι απαιτήσεις της τεχνικής 

προσφοράς». Επομένως,  η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη του λόγου που αφορά στο κριτήριο 

αξιολόγησης 4, την επικύρωση της βαθμολογίας που έχουν λάβει οι διαγωνιζόμενοι επί του 

κριτηρίου αυτού όπως αυτή μνημονεύεται στην προσβαλλόμενη και εισηγείται για τον αποκλεισμό 

της προσφεύγουσας καθ’ όσον δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης και την ελάχιστη 

απαιτούμενη βαθμολογία κατά το άρθρο 9.3. της Διακήρυξής  

Συνοψίζοντας η επιτροπή επί των κριτήριων αξιολόγησης της τεχνικών προσφορών εισηγείται την 

απόρριψη των λόγων που προβάλλει η προσφεύγουσα, την αποδοχή της βαθμολογίας που είχαν 

λάβει οι διαγωνιζόμενοι όπως αυτή μνημονεύεται στην προσβαλλόμενη και τον αποκλεισμό της 

ένωσης από την συνέχεια του διαγωνισμού λόγω μη κάλυψης των απαιτήσεων της διακήρυξης και 
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λόγω μη συμπλήρωσης της ελάχιστης απαιτούμενης βαθμολογίας επί των κριτηρίων αξιολόγησης 1 

& 4 σύμφωνα με το άρθρο 9.3 της διακήρυξης. 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ Κ/Ξ ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε. 

Ως προς τον πρώτο λόγο που επικαλείται η προσφεύγουσα επιχειρώντας τον αποκλεισμό της Κ/Ξ 

ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. γνωμοδοτούμε ως ακολούθως.  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της διακήρυξης – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ‐  εδάφιο β παράγραφος iii : «Οι 

ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καλύπτουν τον δείκτη βιωσιμότητας: «Κυκλοφορούν ενεργητικό / 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 1 ………..». Το ανωτέρω άρθρο της Διακήρυξης αναφέρεται στο άρθρο 

75 του Ν.4412/2016 «Κριτήρια επιλογής (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», το οποίο στην 

παράγραφο 3 αναφέρει ότι : «Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς 

διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης.» 

Ακολούθως, στο άρθρο 80 του Ν.4412/2016 «Αποδεικτικά μέσα (άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» 

στην παράγραφο 4 αναφέρει ότι : «Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα 

μπορεί, κατά κανόνα, να αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 

Μέρος I του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α'΄΄. Σύμφωνα με το Μέρος I (οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια) του Παραρτήματος XII (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 

Προσαρτήματος Α' :«Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα, κατά 

κανόνα, αποδεικνύεται  με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :Α. κατάλληλες τραπεζικές 

βεβαιώσεις ή ενδεχόμενος , πιστοποιητικό ασφαλιστική κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων,Β. 

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών , στην περίπτωση που η δημοσίευση ισολογισμών απαιτείται 

από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ο οικονομικός φορέας. Γ. Δήλωση περί του ολικού 

κύκλου εργασιών ….κτλ…» 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια στη περίπτωση της 

εταιρείας Στήριξις Τεχνική Α.Ε. η οποία και υποχρεούται βάση νόμου στην δημοσίευση ισολογισμών, 

αποδεικνύεται μόνο από τους νόμιμα δημοσιευμένους Ισολογισμούς της εταιρείας. Προς επίρρωση των 

ανωτέρω, το άρθρο 10 τη διακήρυξης ορίζει ότι ΄΄IX. Για την απόδειξη της ζητούμενης οικονοµικής-

χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν: ii. Ο δείκτης βιωσιµότητας 

προκύπτει από τον τελευταίο δηµοσιευµένο ισολογισµό της επιχείρησης (2015) ή αν νοµίµως δεν 

δημοσιεύει ισολογισµούς από δήλωση ορκωτού λογιστή΄΄.  

Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4308/2014 και το άρθρο 16  προβλέπονται τα εξής: 

1….. 

2….. 

3…..  

4. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μεσαίων οντοτήτων του άρθρου 2, περιλαμβάνουν: α) Τον 

Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας). β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

(Πίνακας). γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας). δ) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).  

5. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των πολύ μικρών και μικρών οντοτήτων του άρθρου 2, 

περιλαμβάνουν: α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας). β) Την 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας), γ) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).  

Από τις παραπάνω διατυπώσεις του Ν 4308/2014 προκύπτει ότι η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού 

ελεγκτή λογιστή δεν περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται από τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014).  

Βάση όλων των παραπάνω η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη του λόγου αυτού.  

Ως προς τον δεύτερο λόγο που επικαλείται η προσφεύγουσα με τον οποίον ισχυρίζεται ότι τα 

προσκομιζόμενα ISO της «ENACT AE» δεν καλύπτουν τις προκηρυσσόμενες υπηρεσίες που 

μνημονεύονται στην προσφυγή της, η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψή του, διότι τα 

προκηρυσσόμενα αντικείμενα καλύπτονται από τα πεδία εφαρμογής των υποβαλλόμενων πιστοποιητικών 

που κατέθεσε η ENACT A.E. και συγκεκριμένα:, α) το  αντικείμενο «Διαχείριση Δημοτικών αποβλήτων 

συσκευασίας», καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής «Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας & 
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Διάθεσης Απορριμμάτων», β) το  αντικείμενο «Αποκομιδή και Μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

με χρήση press container.», καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής «Συλλογή, Μεταφορά & Διάθεση μη 

Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων & Αστικών – Βιομηχανικών – Εμπορικών Απορριμμάτων», γ) το  

αντικείμενο «Αποκομιδή επιστήλιων καλαθιών», καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής «Συλλογή, 

Μεταφορά & Διάθεση μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων & Αστικών – Βιομηχανικών – Εμποριών 

Απορριμμάτων» καθώς επίσης από το πεδίο «Εργασίες Καθαριότητας Υπαίθριων & Στεγασμένων 

Χώρων», δ) το  αντικείμενο «Μηχανική Χορτοκοπή – Κλαδοκοπή (φυτικά υπολείμματα)», καλύπτεται 

από το πεδίο εφαρμογής  «Διαχείριση Ζωικών & Φυτικών Υποπροϊόντων» καθώς επίσης από το πεδίο 

«Συλλογή, Μεταφορά & Διάθεση μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων & Αστικών – Βιομηχανικών – 

Εμπορικών Απορριμμάτων», ε) το  αντικείμενο «Μηχανοκίνητο καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων» 

καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής «Υπηρεσίες Πλύσης Απολύμανσης Σάρωσης Οδών» καθώς επίσης 

από το πεδίο «Εργασίες Καθαριότητας Υπαίθριων & Στεγασμένων Χώρων» και στ) το  αντικείμενο 

«Χειρωνακτικό καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων – Αποψιλώσεις» καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής 

«Εργασίες Καθαριότητας Υπαίθριων & Στεγασμένων Χώρων».  

Ως προς τον τρίτο λόγο που επικαλείται η προσφεύγουσα  η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψή του 

διότι η Κ/Ξ υπέβαλλε τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 8.2.3 της διακήρυξης, δηλαδή τιμολόγιο 

και βεβαίωση εγκαταστάτη, όπως άλλωστε ομολογείται και από την Ένωση. Περαιτέρω, λαμβάνοντας 

υπόψη το άρθρο 10 και 11 της διακήρυξης, εισηγείται την απόρριψη του ισχυρισμού που επικαλείται η 

προσφεύγουσα περί τυχόν ψευδούς περιεχομένου της βεβαίωσης εγκατάστασης που προσκόμισε η Κ/Ξ, 

διότι ο έλεγχος, η αλήθεια ή η τυχόν ανακρίβεια του περιεχομένου της δεν συνιστά αντικείμενο του 

παρόντος σταδίου αλλά εξετάζεται σε αυτοτελές και διακριτό στάδιο, το οποίο έπεται του παρόντος. Για 

αυτό άλλωστε αλλά και προς διασφάλιση της Αναθέτουσας Αρχής, μνημονεύεται ρητά στη διακήρυξη 

(άρθρο 11), ότι αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών (μεταξύ αυτών συνεπώς και της βεβαίωσης) 

διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε 

προσκοµισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 

Ως προς τον τέταρτο λόγο που επικαλείται η προσφεύγουσα, δηλαδή ότι επειδή στα πρακτικά των Δ.Σ 

των μελών της Κοινοπραξίας και στο μέρος ΙΙ.Γ του ΕΕΕΣ δεν προσδιορίζονται ονομαστικά οι τρίτοι 

φορείς στους οποίους αυτή θα στηριχθεί ιδρύεται λόγος αποκλεισμού, η Επιτροπή εισηγείται την 

απόρριψή του.  Αυτό γιατί, από κανένα σημείο της διακήρυξης δεν προκύπτει πρόβλεψη, και μάλιστα 

επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με την οποία είναι υποχρεωτικό τα πρακτικά των Δ.Σ των 

διαγωνιζομένων να προσδιορίζουν ονομαστικά τους τρίτους φορείς στους οποίους θα στηριχθούν για την 

κάλυψη των κριτηρίων επιλογής.  Περαιτέρω, ούτε το ΕΕΕΣ στο  σημείο μέρος ΙΙ.Γ προβλέπει 

υποχρέωση, και μάλιστα επί ποινή αποκλεισμού, του συμμετέχοντα να δηλώσει ονομαστικά τους τρίτους 

φορείς, παρά μόνο υποχρέωση καταφατικής ή αρνητικής απάντησης στο ερώτημα εάν θα στηριχθεί ή όχι 

στις δυνατότητές τους.  

Ως προς τον πέμπτο λόγο που επικαλείται η προσφεύγουσα, η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψή του 

διότι το άρθρο 2  παράγραφος 3 της διακήρυξης αναφέρει ότι: «Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει 

από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:..». Από την ερμηνεία της διάταξης αυτής προκύπτει ότι 

παρέχεται διακριτική ευχέρεια, και όχι δεσμία αρμοδιότητα, στην αναθέτουσα αρχή ως προς τον 

αποκλεισμό η μη του φορέα για μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. 

Συνεπώς, ακόμη κι αν τα όσα επικαλείται η Ένωση  είναι αληθή, δεν επαρκούν για τον νόμιμο 

αποκλεισμό της Κοινοπραξίας από τον διαγωνισμό. Εξάλλου στα πλαίσια της διακριτικής της ευχέρειας 

η Επιτροπή μας θεωρεί ότι τα γεγονότα που επικαλείται η Ένωση δεν σημαίνει ότι παρεμποδίζουν τη 

νόμιμη, ορθή και συνεπή εκτέλεση της σύμβασης, σημειώνοντας επιπλέον ότι δεν προκύπτει από 

πουθενά ότι η απόφαση του Δήμου Ν. Προποντίδας είναι τελεσίδικη ή ότι έχει αναγνωρίσει τη 

βασιμότητά της το μέλος της Κοινοπραξίας EN.ACT.  

Ως προς τον έκτο λόγο που επικαλείται η προσφεύγουσα, ότι δηλαδή η εταιρεία ENACT δεν έχει 

συμπληρώσει το πεδίο του ΕΕΕΣ (Μέρος ΙV Β) που αφορά στους οικονομικούς δείκτες με αποτέλεσμα 

αυτό να συνιστά λόγο αποκλεισμού της Κοινοπραξίας, η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψή του διότι 

σύμφωνα  με το άρθρο 3, παράγραφος δ της διακήρυξης το κριτήριο της χρηματοοικονομικής επάρκειας, 

συνεπώς και το υποκριτήριο του δείκτη βιωσιμότητος αρκεί σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων  

να πληρείται αθροιστικά. Ως εκ τούτου, αφού το μέλος της Κ/Ξ ΣΤΗΡΙΞΙΣ Α.Ε καλύπτει τον δείκτη 
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βιωσιμότητας (άνω του 1) και συμπλήρωσε προσηκόντως το αντίστοιχο πεδίο  (Μέρος ΙV Β) που αφορά 

στους οικονομικούς δείκτες, αποδεικνύεται κατά τους όρους της διακήρυξης η πλήρωση του 

υποκριτηρίου του δείκτη βιωσιμότητας για την Κ/Ξ και ορθώς δεν συμπληρώθηκε το αντίστοιχο πεδίο 

από το έτερο μέλος της Κ/Ξ ENACT.   

Ως προς τον έβδομο λόγο που επικαλείται η προσφεύγουσα, ότι δηλαδή η Κ/Ξ πρέπει να αποκλεισθεί 

επειδή στην εγγυητική που προσκόμισε δεν παρατίθεται η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, η 

Επιτροπή εισηγείται την απόρριψή του διότι το άρθρο 5 της διακήρυξης παραπέμπει ρητώς, ως προς 

την συμπλήρωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, στο παράρτημα Στ’ όπου παρατίθεται σχετικό 

υπόδειγμα. Στο σχετικό υπόδειγμα του παραρτήματος δεν αναφέρεται η ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού ως στοιχείο του περιεχομένου της εγγυητικής επιστολής. Και τούτο ορθά, διότι το στοιχείο 

αυτό δεν είναι το κατεξοχήν στοιχείο από το οποίο προκύπτει η αντιστοιχία μίας εγγυητικής επιστολής 

προς συγκεκριμένη δημοπρασία, αφού η ημερομηνία διεξαγωγής είναι μεταβλητό στοιχείο, όπως 

συμβαίνει σε περίπτωση επανάληψης ή επαναδημοπράτησης ενός διαγωνισμού. Εάν συνεπώς από τα 

λοιπά στοιχεία που μνημονεύονται στο σώμα της εγγυητικής επιστολής (όπως λ.χ ο τίτλος της 

υπηρεσίας) προκύπτει, κατά τρόπο που δεν επιδέχεται αμφιβολία, ότι η εγγυητική επιστολή εξεδόθη για 

τον επίμαχο διαγωνισμό δεν καθίσταται απαράδεκτη η προσφορά μόνο και μόνο λόγω μη αναγραφής της 

ημερομηνίας διεξαγωγής του. Εν προκειμένω στην εγγυητική επιστολή της Κ/Ξ, η οποία συμπληρώθηκε 

κατά το υπόδειγμα της διακήρυξης, περιγράφεται με σαφήνεια ο τίτλος της υπηρεσίας, ο προυπολογισμός 

της με και χωρίς Φ.Π.Α, ο αριθμός και η ημερομηνία διακήρυξης. Ως εκ τούτου δεν γεννάται ούτε 

σύγχυση ούτε αμφιβολία ότι η εν λόγω εγγυητική εκδόθηκε και κατατέθηκε για τον παρόντα διαγωνισμό 

και δεν καταλείπεται καμία αμφιβολία προς τούτο, ώστε η μη αναγραφή της ημερομηνίας, εκτός του ότι 

το υπόδειγμα δεν προβλέπει αναγραφή της, να συνιστά επουσιώδες στοιχείο του περιεχομένου της και 

άρα ανεπαρκή λόγο για τον αποκλεισμό της Κ/Ξ.  

Ως προς τον όγδοο λόγο που επικαλείται η προσφεύγουσα, εισηγούμαστε την απόρριψή του διότι στο 

άρθρο 3 της διακήρυξης αναφέρεται «Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν, επί ποινή 

αποκλεισμού, τις κάτωθι ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής». Επίσης στο άρθρο 8.2.3 μεταξύ άλλων 

αναφέρεται «Με ποινή απόρριψης της προσφοράς του, κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει κατά 

την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του (τεχνική ικανότητα), τον ελάχιστο απαιτούμενο εξοπλισμό 

όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 3.γ.2 «Κριτήρια Επιλογής». Από τα παραπάνω αναφερόμενα 

προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά του εξοπλισμού που υποβλήθηκαν από την ENACT A.Ε. στο εν λόγω 

στάδιο του διαγωνισμού, κάλυψαν τις απαιτήσεις συμμετοχής και την τεχνική ικανότητα καθώς σε 

κανένα σημείο της Διακήρυξης δεν ζητείται  ο συγκεκριμένος εξοπλισμός να μην απασχολείται σε άλλα 

έργα. Από την φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς που κατέθεσε η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E.-

ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» δεν προκύπτει από κανένα σημείο ότι ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί 

για την εκτέλεση του αντικειμένου, θα είναι ο ίδιος με αυτόν που προσφέρθηκε προκειμένου να 

καλυφθούν τα κριτήρια επιλογής  στο άρθρο 3.γ.2. Αντιθέτως το είδος, ο τύπος και τα χαρακτηριστικά 

του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου, ο εφεδρικός αλλά και ο επιπλέον 

εξοπλισμός περιγράφεται  σαφώς στον φάκελο της Τεχνικής της Προσφοράς. Επιπλέον, το αβάσιμο του 

εν λόγω ισχυρισμού αποδεικνύεται από τον ίδιο τον πίνακα που παρουσιάζει η προσφεύγουσα, αλλά και 

τις άδειες κυκλοφορίας των προσφερόμενων οχημάτων όπου αναφέρεται ρητώς ότι τα οχήματα δύναται 

να απασχοληθούν σε διαφορετικές συμβάσεις. Η δέσμευση από πλευράς αναδόχου αφορά στις 

προδιαγραφές και τα εκάστοτε τεχνικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την 

υποβαλλόμενη προσφορά και όχι τις άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων.  

Κατά την άποψη της Επιτροπής στην προσβαλλόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έχουν 

απολύτως τεκμηριωθεί οι λόγοι εκείνοι για τους οποίους, η μεν προσφορά της Ένωσης «ΕΝΩΣΗ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-ENSER Α.Ε.» καλύπτει τις απαιτήσεις της 

διακήρυξης, η δε προσφορά της κοινοπραξίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E.-ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε.» υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης, αναλυτικά και με συγκριτικούς πίνακες, 

λαμβανομένων υπόψη των ποιοτικών, περιβαλλοντικών,  τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών 

του προσφερόμενου, εφεδρικού και λοιπού εξοπλισμού.  

Αναφορικά με τον ισχυρισμό της Ένωσης ότι για τα οχήματα ΙΝΝ 4792 και ΙΝΝ 4793 η 

κοινοπραξία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E.-ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» δεν προσκόμισε 

βεβαίωση EURO  από τον κατασκευαστή του οχήματος αλλά από τον κατασκευαστή της 

υπερκατασκευής, εισηγούμαστε την απόρριψή του διότι στο άρθρο 8.2.3 σελ. 36 (εξοπλισμός) μεταξύ 

άλλων αναφέρεται:  
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 Άδεια κυκλοφορίας για τα οχήματα από την οποία θα προκύπτει και η περιβαλλοντική κατηγορία. 

 Βεβαιώσεις κατασκευαστή ή επισήμου αντιπροσώπου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (EURO) για τα 

οχήματα εφόσον οι κινητήρες τους υπόκεινται σε πιστοποίηση αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (λόγω 

μεγέθους) ή δεν αναγράφεται (το EURO) στην άδειά τους. 

Στην προκειμένη περίπτωση και για τα δύο οχήματα, δηλ. στα με αριθμ. Κυκλ. ΙΝΝ4792 και ΙΝΝ4793 

στο σημείο V9 των υποβληθεισών Α.Κ. αναγράφεται η περιβαλλοντική κατηγορία «EURO» και 

συγκεκριμένα η 627/2014 Α, που είναι η απαιτούμενη από τη διακήρυξη, επομένως δεν ήταν 

υποχρεωτική η βεβαίωση EURO από τον κατασκευαστή του οχήματος.  

Τέλος, ως προς τον ένατο λόγο που επικαλείται η προσφεύγουσα, ότι δηλαδή η Κ/Ξ πρέπει να 

αποκλεισθεί επειδή το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μελών της χρονολογείται την 29/12/2016 ενώ 

άλλα στοιχεία και έγγραφα φέρουν προγενέστερη, της υπογραφής του συμφωνητικού, ημερομηνία η 

Επιτροπή εισηγείται την απόρριψή του, διότι από κανένα σημείο της διακήρυξης δεν προβλέπεται ότι 

το εν λόγω συμφωνητικό θα πρέπει, και μάλιστα επί ποινή αποκλεισμού, να φέρει ημερομηνία 

υπογραφής προγενέστερη της ημερομηνίας υπογραφής τυχόν άλλων εγγράφων ή στοιχείων που θα 

κατατεθούν στον διαγωνισμό. Εξάλλου το συμφωνητικό αυτό δεν συνιστά συστατική πράξη της Κ/Ξ 

όπως εσφαλμένα προβάλλει η Ένωση καθώς σύμφωνα με το άρθρο 1 της διακήρυξης η ένωση 

οικονοµικών φορέων δεν υποχρεούται να λάβει ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλει 

προσφορά. Συγκεκριµένη νοµική µορφή υποχρεούται να λάβει εφόσον της ανατεθεί η σύµβαση και 

εφόσον κριθεί ότι απαιτείται για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.  

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ENACT A.E. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»   

Ως προς τον πρώτο λόγο της προσφυγής με τον οποίον η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι συντρέχει 

επιπρόσθετος λόγος αποκλεισμού της Ένωσης επειδή αυτή δεν κατέθεσε τα Ε.Ε.Ε.Σ, και σε μορφή xml, 

πέραν της μορφής pdf, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 8.2 της διακηρύξεως 

εισηγείται την απόρριψή του και αυτό γιατί δεν προκύπτει με σαφήνεια και ρητώς ότι η εν λόγω 

υποχρέωση έχει τεθεί επί ποινή αποκλεισμού.  

Ως προς τον δεύτερο λόγο της προσφυγής με τον οποίον η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι συντρέχει 

επιπρόσθετος λόγος αποκλεισμού της Ένωσης επειδή αυτή δεν συμπλήρωσε  το πεδίο του Ε.Ε.Ε.Σ 

(Μέρος IV Γ) που αφορά στα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό, η Επιτροπή 

εισηγείται την απόρριψή του και αυτό γιατί τα ΕΕΕΣ που υπέβαλαν τα μέλη της Ένωσης παραπέμπουν 

ρητά σε συνυποβάλλομενες λίστες εξοπλισμού, γεγονός το οποίο αρκεί κατά την γνώμη της Επιτροπής 

για την προαπόδειξη της συγκεκριμένης απαίτησης.  

Ως προς τον τρίτο λόγο της προσφυγής με τον οποίον η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι συντρέχει 

επιπρόσθετος λόγος αποκλεισμού της Ένωσης επειδή δύο απορριμματοφόρα οχήματα που προσέφερε και 

συγκεκριμένα τα FF 345 VH και FF 275 VH φέρουν υπερκατασκευές μεγαλύτερης χωρητικότητας από 

αυτές που προέβλεπε η διακήρυξη (13m3 αντί 12m3) κατά παράβαση των άρθρων 8.2.3 και 3.γ.2 η 

Επιτροπή εισηγείται την απόρριψή του και αυτό γιατί η απαίτηση χωρητικότητας υπερκαλύπτεται από 

την Ένωση και ως εκ τούτου δεν συντρέχει νόμιμος λόγος αποκλεισμού παρά τα αντίθετα που 

υποστηρίζει η προσφεύγουσα. 

Ως προς τον τέταρτο λόγο της προσφυγής με τον οποίον η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι συντρέχει 

επιπρόσθετος λόγος αποκλεισμού της Ένωσης επειδή δεν προσκόμισε, ούτε δέσμευση του τρίτου 

δανείζοντος φορέα (TECMEC) ότι θα διαθέσει σε αυτήν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ούτε αυτοτελές, για 

τον φορέα αυτόν  Ε.Ε.Ε.Σ κατ' αντίθεση των οριζομένων στα άρθρα 3 και 4 της διακηρύξεως και 78 και 

79 του Ν. 4412/16, η γνώμη της Επιτροπής είναι η ακόλουθη.  

Από την εξέταση των στοιχείων και εγγράφων της προσφοράς της Ένωσης προκύπτει ότι αυτή, για την 

πλήρωση της τεχνικής - επαγγελματικής επάρκειας που προβλεπόταν στη διάταξη του άρθρου 3.γ.2. της 

διακήρυξης και αφορά συγκεκριμένα στην υποχρέωση διάθεσης εξοπλισμού δέκα κινητών συμπιεστών  

(press containers) για ανακυκλώσιμα υλικά και δέκα  κινητών συμπιεστών (press containers) για 

οργανικά απορρίμματα χωρητικότητας τουλάχιστον 12 m3, στηρίχθηκε στις δυνατότητες τρίτου φορέα, 

της εταιρείας ΤΕCMEC (σειρά 350 με αριθμό 1 προτιμολόγιο). Στο άρθρο 3 της διακήρυξης προβλέπεται 

ότι όταν ένας οικονοµικός φορέας κάνει χρήση δάνειας εμπειρίας – επάρκειας προσκοµίζει σχετική 

δέσµευση των φορέων στους οποίους στηρίζεται, ενώ στο άρθρο 4 ότι εφόσον ο υποψήφιος οικονοµικός 

φορέας επικαλείται τη δάνεια εµπειρία άλλων οικονοµικών φορέων το Ε.Ε.Ε.Σ συµπληρώνεται και από 
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αυτούς και υποβάλλεται από τον οικονοµικό φορέα. Επίσης, το άρθρο 78 του Ν. 4412/16 ορίζει ότι εάν ο 

οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτουσα 

αρχή ότι θα έχει στη διάθεση του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής 

δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό, ενώ το άρθρο 79 ότι όταν ο οικονομικός φορέας 

στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως 

άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.  Ενόψει των παραπάνω η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ 

της παραδοχής του λόγου αυτού, και τούτο διότι εφόσον η Ένωση στηρίχθηκε στις δυνατότητες τρίτου 

φορέα, δηλαδή της εταιρείας ΤΕCMEC, προκειμένου να αποδείξει την πλήρωση της απαίτησης διάθεσης 

του παραπάνω εξοπλισμού, όφειλε, κατά τη ρητή διατύπωση της διάταξης του άρθρου 3 της διακήρυξης 

και του άρθρου 78 του Ν. 4412/16 και ελλείψει άλλου αποδεικτικού μέσου από τη διακήρυξη, να 

προσκομίσει και συνυποβάλλει σχετική δέσμευση του φορέα για τον σκοπό αυτό. Επιπρόσθετα, ο φορέας 

αυτός ως δανείζων, και κατ' επέκταση η Ένωση, όφειλε κατά τη ρητή διατύπωση της διάταξης του 

άρθρου 4 της διακήρυξης και του άρθρου 79 του Ν. 4412/16 να συνυποβάλλει συμπληρωμένο το Ε.Ε.Ε.Σ 

προκειμένου να ελεγχθεί η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και η μη συνδρομή τυχόν λόγων 

αποκλεισμού και στο πρόσωπο του δανείζοντος φορέα. Η μη προσκόμιση και μη συνυποβολή από την 

Ένωση κατά τον χρόνο που η διακήρυξη απαιτεί, α) σχετικής δέσμευσης του δανείζοντος φορέα για τον 

σκοπό αυτό, δηλαδή ότι θα διαθέσει σε αυτήν τον προαναφερόμενο εξοπλισμό, και β) διακριτού και 

αυτοτελούς, για τον δανείζοντα, Ε.Ε.Ε.Σ με σκοπό την προαπόδειξη των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

και τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπό του, συνιστά, κατά τη γνώμη της Επιτροπής,  

ουσιώδη παρέκκλιση από τα οριζόμενα, επί ποινή αποκλεισμού, στα άρθρα 3 και 4 της διακηρύξεως και 

78 και 79 του Ν. 4412/16, και κατ' επέκταση η Επιτροπή εισηγείται την παραδοχή του λόγου αυτού.  

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω η Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί: 

1.Να γίνει δεκτή τυπικά η από 22/1/2017 προδικαστική προσφυγή της Ένωσης ως προς τον πρώτο 

λόγο της προσφυγής και μόνο κατά το μέρος που αφορά στα δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς 

της προσφεύγουσας καθότι, κατά τη γνώμη μας, τα προσκομιζόμενα εκ μέρους της εταιρείας 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ»/«HELESI» ISO 9001, 14001 και 18001, καλύπτουν επαρκώς το αντικείμενο 

«διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας» και τις σχετικές απαιτήσεις της διακήρυξης. 

2.Να απορριφθούν στην ουσία τους όλοι οι λοιποί λόγοι της Προδικαστικής προσφυγής της ΄΄ΕΝΩΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. – ENSER Α.Ε.΄΄.   

3.Να γίνει δεκτή τυπικά η από 23/1/2017 προδικαστική προσφυγή της Κοινοπραξίας ως προς τον 

τέταρτο λόγο της προσφυγής που αφορά στη μη προσκόμιση και μη συν υποβολή από την Ένωση, α) 

σχετικής δέσμευσης του δανείζοντος φορέα για την διάθεση σε αυτήν του εξοπλισμού που αναφέρεται 

στον λόγο αυτόν, και β) διακριτού και αυτοτελούς, για τον δανείζοντα, Ε.Ε.Ε.Σ.  

4. Να απορριφθούν στην ουσία τους όλοι οι λοιποί λόγοι της Προδικαστικής προσφυγής της     

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ENACT A.E. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».  
5. Να επικυρωθεί η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων όπως αυτή 

μνημονεύεται στην προσβαλλόμενη. 

6. Να αποκλεισθεί η Ένωση Εταιρειών με την επωνυμία ΄΄ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. – ENSER Α.Ε.΄΄ από την συνέχεια του διαγωνισμού 

για τους παραπάνω λόγους. 

7. Να προκριθεί  η Κ/Ξ με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε.» στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.  

Η παρούσα γνωμοδότηση ολοκληρώθηκε σήμερα 27-01-2017 και υπογράφεται από την Επιτροπή σε 

τέσσερα αντίτυπα.» 

  

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση  όπως παρακάτω αναλυτικά αναφέρουμε: 

 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε) 

Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι ο Δήμος Ρόδου πέρυσι επιχείρησε να κάνει ένα διεθνή δημόσιο 

διαγωνισμό όπως θυμάστε. Αυτός ο διαγωνισμός τελικά κατέληξε να μην διενεργηθεί να σταματήσει 

δηλαδή, για διάφορους λόγους με αποτέλεσμα να παίρνουμε εγκρίσεις από το ΑΣΕΠ να παίρνουμε 

εγκρίσεις από τα Υπουργεία μέσα στο Πάσχα αν θυμάστε καλά, για να πάρουμε αυτούς τους υπαλλήλους 

οι οποίοι μπορεί και στο τέλος να είναι και καλοί, διότι είναι το plan B, δηλαδή το plan B είναι έτοιμο, το 

χεις  παίρνεις και από τα LEASING 5 απορριμματοφόρα και κάνεις μια χαρά την δουλειά σου. Και δεν 
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ξανακάνεις ξανά πια εγχείρημα ιδιωτικοποιήσεως. Πάει αυτό έκλεισε. Πάμε παρακάτω. Εμείς θα 

τρέξουμε όλες αυτές τις διαδικασίες να ολοκληρωθούν από την πλευρά την δικιά μας και τουλάχιστον 

εμείς να έχουμε κάνει το καθήκον μας όσον αφορά την όποια διαδικασία. Επειδή οι διαγωνισμοί αυτοί 

είναι μεγάλοι, μεγάλο το ενδιαφέρον και μεγάλο το αντικείμενο είναι φυσιολογικό να υπάρχουν αντίθετες 

απόψεις περί των διαγωνισμών. Εμείς λοιπόν έχουμε συστήσει δύο επιτροπές, η μία επιτροπή είναι αυτή 

η οποία γνωμοδοτεί και διεξάγει τον διαγωνισμό και η άλλη εξετάζει τις ενστάσεις. Υπεβλήθησαν ως 

γνωρίζεται και ως ο νόμος ορίζει, δύο προδικαστικές προσφυγές, η μία υπέβαλε στις 23/1/2017 η 

ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. - ENSER Α.Ε και στις 

23/1/2017 η προδικαστική προσφυγή της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ENACT A.E. - ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε, 

και οι δύο προφανώς κατά της απόφασης με αρ. 416/2016 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, 

διαβιβάστηκαν στην επιτροπή οι οποία εισηγείται επί των ενστάσεων σε εμάς και σήμερα εμείς θα πρέπει 

να πάρουμε μία απόφαση. Εμείς εδώ έχουμε το κείμενο της επιτροπής της δικής μας και σταματώ εδώ 

προκειμένου να ακούσουμε, παρότι εξ όσον γνωρίζω και μπορεί εδώ ο κ. Ανθούλας να με διαψεύσει ή 

όχι, σύμφωνα με την νομοθεσία που εφαρμόζεται εδώ δεν είναι δικαστήριο. Δηλαδή δεν έχουμε 

υποχρέωση εμείς να ακούσουμε Νομικούς Συμβούλους, το κάναμε για λόγους περισσότερο να ακούσετε 

και εσείς να ακούσουμε και εμείς και να σχηματίσουμε μία άποψη, στον νέο νόμο όπου συστήνεται η 

επιτροπή που εξετάσει τις ενστάσεις και όλα αυτά, εκεί προβλέπεται ότι κάποιο χρονικό διάστημα πριν 

την εξέταση της επιτροπής, ειδοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να παραστούν και να εκθέσουν 

τις απόψεις τους. Αυτά και παρακαλώ είναι εκπρόσωπος εδώ της ΠΕΡΜΕ HELLAS ο κ. Καρούζος. 

 

ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. - ENSER Α.Ε κ. 

ΚΑΡΟΥΖΟΣ 

Είμαι εκπρόσωπος της ένωσης HELENSI - PERME KAI ENSER πρέπει να ακούσω το πρακτικό, δεν 

πρέπει να μας κοινοποιηθεί ;  

 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε) 

Κοιτάξτε εσείς κάνατε κάποιους λόγους, δηλαδή σήμερα εδώ δεν τοποθετούμεθα επί του πρακτικού, 

υποστηρίζουμε τους λόγους για τους οποίους εμείς θέλουμε να προκριθούμε, δηλαδή δεν γίνεται κριτική 

της εισήγησης της επιτροπής, εδώ οι ενδιαφερόμενοι στηρίζουν τις δικές τους απόψεις. Δεν είναι δηλαδή 

μια διαδικασία όπου εγώ θα αναγνώσω το πρακτικό της επιτροπής και επί του πρακτικού αυτού ο κάθε 

ενδιαφερόμενος θα κάνει τις παρατηρήσεις του. Αυτό μπορείτε να το κάνετε μετά, δηλαδή να 

προσφύγετε όπου θέλετε. 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ENACT A.E. - ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε κ. 

ΚΙΡΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Είμαι δικηγόρος Θεσσαλονίκης της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ENACT A.E. - ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. που 

έχουμε καταθέσει και εμείς μίας προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής, θέλαμε να δηλώσουμε απλά την παρουσία μας και όταν θα μας δοθεί ο λόγος να 

υποστηρίξουμε τις αιτιάσεις που προβάλουμε στην προδικαστική μας προσφυγή. 

 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε) 

Είπα το εξής αν παρακολουθήσατε ή αν ακούγατε απέξω, εδώ δεν ισχύει κλείνουν οι πόρτες, διότι ακόμη 

και να κλείσεις τις πόρτες έχει μεγάφωνα απέξω και ακούς, κατά συνέπεια ο Δήμος Ρόδου εφαρμόζει 

πλήρως τις ανοιχτές πόρτες. Επειδή εδώ δεν είναι δικαστήριο, κανονικά δεν έχουμε υποχρέωση να 

ακούσουμε, εξετάζουμε τα έγγραφα, όμως θεωρήσαμε καλό να έρθουν εδώ οι ενδιαφερόμενοι 

προκειμένου να αναπτύξουν τις απόψεις τους για τους λόγους που αναφέρονται στα κείμενα της 

προδικαστικής προσφυγής, όχι να έχουμε κρίση επί του πρακτικού εισήγησης της επιτροπής. Κάνω 

κάπου λάθος σε αυτό;  

 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Όχι δεν κάνετε κάποιο λάθος Αντιδήμαρχε Πρόεδρε, απλά συμπληρώνω νομικά ότι με το άρθρο 4 του 

3886/2010 που σήμερα ισχύει ως διαδικασία, εμείς σαν Οικονομική Επιτροπή έχουμε αρμοδιότητα, σαν 

νομικός σύμβουλος μιλάω, να εξετάσουμε το παραδεκτό και το βάσιμο των υποβυθησών προδικαστικών 

προσφυγών, ούτε κάτι παραπάνω ούτε κάτι λιγότερο. Δηλαδή και να αναδεχθεί σήμερα κάτι παραπάνω 
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από αυτά δεν μπορούμε να το δεχτούμε τυπικώς, συνεπώς η διαδικασία είναι στο κείμενο αυτό κάθε αυτό 

των προδικαστικών προσφυγών να αποφανθείτε ύστερα από την εισήγηση γνώμη που σας κάνει η 

επιτροπή επί των ενστάσεων. Δεν προβλέπεται να ειπωθεί τίποτα παραπάνω μόνο αυτό το κείμενο των 

προδικαστικών προσφυγών. 

 

ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. - ENSER Α.Ε κ. 

ΚΑΡΟΥΖΟΣ 

Καταρχήν θέλω να πω ότι διάθεση μας δεν είναι να καθυστερήσουμε έναν διαγωνισμό που ξέρουμε πόσο 

μεγάλη ανάγκη των έχει ο Δήμος και γνωρίζουμε βέβαια και την περσινή αποτυχία της διαδικασίας και 

σίγουρα και εμείς δεν θέλουμε να είμαστε μια τροχοπαίδι σε αυτό, και όπως έχετε εκφράσει και εσείς 

σαν πρόεδρος της Ο.Ε., την θέληση της Δημοτικής Αρχής. 

Επίσης ένα άλλο θέμα είναι ότι εμείς δεν παρευρισκόμαστε εδώ με τους νομικούς μας εκπροσώπους, 

κάναμε ένα αίτημα αναβολής για την Δευτέρα το οποίο δεν έγινε δεκτό, άρα η παρουσία μας είναι 

τυπική,  βέβαια επαναλαμβάνω αν μπορεί να παραταθεί για την Δευτέρα αυτή η Ο.Ε., φαντάζομαι ότι θα 

το απορρίψετε και μπορώ να αναπτύξω βέβαια πάνω στους λόγους που έχουμε πει με απλά κατανοητά 

λόγια γιατί όπως είπατε και εσείς εδώ δεν είναι δικαστήριο εδώ και ούτε θα πιάσουμε τώρα να βγάλουμε 

φακέλους και 1200 σελίδες που είναι η κάθε προσφορά. Γιατί άμα αναπτύξουμε για πέντε ώρες θα μιλάω 

μόνο εγώ. Άρα εν τάχει μπορώ να σας πω αυτά που έχω παρατηρήσει εγώ από το πρακτικό αποκλεισμού 

μας οι λόγοι οι οποίοι έχουν αναφερθεί, ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν έχει συμπληρωθεί στο Ε.Ε.Ε.Σ 

ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο το απαιτούμενο από την διακήρυξη άρθρου 3β2 εργασίες συναφούς 

αντικειμένου, κάτι που εγώ κοίταξα και το ξανακοίταξα είναι συμπληρωμένο. Τώρα η επιτροπή πως δεν 

το βλέπει συμπληρωμένο δεν μπορώ να το καταλάβω. Ένα άλλο θέμα που είναι λόγος αποκλεισμού μας 

είναι η αποδοχή της δάνειας εμπειρίας από ένα μέλος της ενώσεως μας σχετικά με την στήριξη της 

ικανότητας της ΠΕΡΜΕ. Εμείς θεωρούμε πάνω σε αυτό εφόσον η ΠΕΡΜΕ είναι μέλος της ένωσης δεν 

υποχρεούται να δώσει δάνεια εμπειρίας σε κάθε άλλο μέλος γιατί τα κριτήρια απαιτείται από την 

διακήρυξη να πληρούνται αθροιστικά. Άρα ένα μέλος να τα έχει δεν χρειάζεται να τα έχουν τα υπόλοιπα 

δεν χρειάζεται να τα αποδεχτούν. Σε σχέση με το ISO αυτό ποια είναι ανήκουστο, τα ISO μας 

περιγράφουν επακριβώς την περιγραφή που απαιτεί η διακήρυξη για όλα τα αντικείμενα και εμάς μια 

κοινοποιήθηκε το πρακτικό που λέει ότι δεν γίνεται αποδεκτό το ISO, εν αντιθέσει με την έτεροι 

ανταγωνίστρια η οποία  δεν τα περιγράφει καθόλου. Δηλαδή πρέπει να κάτσεις να κάνεις κάτι αλχημείες 

να σκεφτείς αν είναι έτσι αν είναι αλλιώς, αν μπορείς να το εντάξεις, παρόλα αυτά εμείς βγήκαμε απέξω 

και η ανταγωνίστρια θεωρήθηκε ότι είναι εντάξει το ISO. Για το θέμα της μη κατάθεσης βεβαίωσης για 

σύστημα ζύγισης κάδων πράγματι εμείς έχουμε καταθέσει μόνο τιμολόγιο, δεν έχουμε καταθέσει  

ξεχωριστή βεβαίωση, μέσα στο τιμολόγιο όμως αναγράφετε βεβαιώνεται ότι το σύστημα ζύγισης κάδων 

έχει τοποθετηθεί σε δύο οχήματα άρα είναι πώληση και τοποθέτηση. Σε αντίθεση με την έτερη 

ανταγωνίστρια η οποία έχει προσκομίζει βεβαίωση για την τοποθέτηση του ζυγιστικού μηχανισμού σε 

προγενέστερη ημερομηνία πριν από την πώληση και την αποστολή του εξοπλισμού. Δηλαδή είναι ένα 

παράδοξο που χρήζει μεταφυσικής ερμηνείας το πώς γίνεται να βεβαιώνεται κάτι ότι έχει τοποθετηθεί 

πριν καν αγοραστεί. Σε σχέση 20:49 με την συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ Ευρωπαϊκού Έντυπου με την 

απαιτούμενη πιστοποιητική ικανότητα και εκεί υπάρχει πράγματι από εμάς μια πλημμέλεια ότι δεν έχει 

συμπληρωθεί το πεδίο,  όμως έχουν κατατεθεί δύο βεβαιώσεις πιστοποιητικής ικανότητας που 

υπερκαλύπτουν την απαίτηση του διαγωνισμού. Αν πάμε τώρα και στην βαθμολόγηση μας δηλαδή αυτά 

είναι τα στοιχεία για τα οποία έχουμε αποκλειστεί. Αν πάμε και στην βαθμολόγηση, φαίνεται λοιπόν ότι 

η ανταγωνίστρια εταιρεία σε όλα τα κριτήρια έχει πάρει υψηλότερη βαθμολόγηση από την εταιρεία μας 

και εγώ απορώ πως γίνεται πως μία εταιρεία η οποία έχει τρία έτη λειτουργίας με ένα συνολικό τζίρο 

πέντε εκατομμυρίων 5.000.000 και μέσα σε αυτά τα τρία έτη έχει καταφέρει ήδη να έχει υποστεί ποινές 

για την μη πλήρωση των υποχρεώσεων της σε αντίστοιχες συμβάσεις, να βαθμολογείται καλύτερα από 

δύο εταιρείες που είναι του συναφούς αντικειμένου που είναι 20 χρόνια εμπειρίας, που έχουνε πάνω από  

εκατό εκατομμύρια 100.000.000 τζίρο σε αντίστοιχα αντικείμενα, που δεν έχουν υποστεί καμία 

ακύρωση, που είναι 10 χρόνια στο έργο και εδώ μάλιστα το πρακτικό της επιτροπής λέει ότι δεν 

προκύπτει από πουθενά ότι έχουνε γνώσει του αντικειμένου, 10 χρόνια είμαστε εδώ δεν προκύπτει ότι 

έχουμε γνώση της Ρόδου και το πώς μαζεύεται το σκουπίδι, παρόλα αυτά αξιολογήθηκαν υψηλότερα. 

Επίσης έχει βαθμολογηθεί και έχει αξιολογηθεί με τον υψηλότερο βαθμό εξοπλισμός ο οποίος δεν 

υπάρχει θα αγοραστεί. Υπάρχει δήλωση δηλαδή για όλο τον εξοπλισμό γιατί τα οχήματα που υπάρχουνε, 

ο διαγωνισμός λέει ότι πρέπει την ημερομηνία του διαγωνισμού να διατίθενται δεν διατίθενται είναι 
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δεσμευμένα σε άλλα έργα, άρα δεν διατίθενται για το έργο, αξιολογούνται βαθμολογούνται και επίσης 

βαθμολογούν τον εξοπλισμό ο οποίος θα αγοραστεί το 2017. Δηλαδή κατατέθηκαν το 2016 στοιχεία 

οχημάτων του 2017. Και αυτό είναι στην σφαίρα του μέλλοντος. Αυτά είναι  πάνω  στους λόγους 

αποκλεισμούς μας. Έχουμε βέβαια προσβάλλει το θέμα της εγγυητικής για την ανταγωνίστρια εταιρεία 

που δεν αναγράφεται η ημερομηνία, κάτι που απαιτούνταν από όρο της διακήρυξης, ημερομηνία 

διεξαγωγής, επίσης σε δύο οχήματα της ανταγωνίστριας εταιρείας κατά παρέκκλιση της σαφής 

απαίτησης της διακήρυξης να αναγράφεται να υπάρχει βεβαίωση ΕURO αν δεν αναγράφεται στην άδεια 

κυκλοφορίας, για όλα τα οχήματα έχουνε φέρει βεβαιώσεις εκτός από δύο. Φαίνεται λοιπόν ότι η 

επιτροπή κάπου είναι αυστηρή κάπου είναι πιο ελαστική. Και αν δείτε τις άδειες κυκλοφορίας των 

οχημάτων και δείτε ένα προς ένα ότι έχουν την ίδια οδηγία που δεν αναγράφει ΕURO 6 που απαιτούσε η 

διακήρυξη, γράφει μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις εκπομπές ρύπων και παρόλα αυτά 

έχει γίνει και αυτό αποδεκτό ότι δεν πειράζει δηλαδή. Ο δείκτης βιωσιμότητας που απαιτούνταν να 

πληροί το κριτήριο να είναι μεγαλύτερο από ένα κυκλοφορούν ενεργητικού βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις και σε αυτό από τις δύο εταιρείες η μία δεν κατέθεσε καθόλου, άρα δεν συμπλήρωσε 

κανένα στοιχείο, άρα και εδώ βλέπουμε ότι ενώ για την δικιά μας ένωση απαιτείται οι άλλοι να έχουν 

κάνει αποδοχή της εμπειρίας και των στοιχείων των άλλων εταιρειών εδώ δεν απαιτείται τίποτα. Η μία 

δεν συμπληρώνει καθόλου η άλλη συμπληρώνει έναν δείκτη που καλύπτει ίσα ίσα και διαβάζοντας το 

πιστοποιητικό των ορκωτών, βλέπεις ότι τελικά δεν το καλύπτει και πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια 

για το πρόστιμο που έχει λάβει η μία εταιρεία των συμμετεχόντων Η ΕΝΑCT σε αντίστοιχο έργο το 

οποίο από ότι είδαμε τώρα την 24 του μηνός προσέφυγε στον Δήμο έκανε ένσταση η οποία απορρίφθηκε, 

της μειώθηκε το πρόστιμο από τις 280 χιλιάδες σε 260 που είναι πρόστιμο που όπως ας πούμε έχει 

υποσχεθεί και σε εσάς θα έφερνε κάποια αυτοκίνητα, θα έκανε αυτές τις δουλειές, θα ήτανε  ΕURO δεν 

ξέρω και εγώ τι, βέβαια θα το προσβάλουμε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Όμως η διακήρυξη απαιτούσε αυτό το 

πρόστιμο να είχε δηλωθεί. Και επίσης δεν ξεχωρίζει αν είναι οριστικό ή δεν είναι οριστικό, η διακήρυξη 

λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει να το έχεις δηλώσει και είναι βέβαια στην ευχέρεια του Δήμου να αποκλείσει 

την εταιρεία εξ΄ αυτού του λόγου τηρώντας βέβαια κάποιες προϋποθέσεις που τις λέει εδώ συγκεκριμένα 

το τι πρέπει να κάνει για να μπορέσει η αναθέτουσα αρχή να κάνει δεκτή την εταιρεία. Περιγράφονται 

στο άρθρο 2 παράγραφος 6 το τι πρέπει να κάνει. Αυτά. 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ENACT A.E. - ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε κ. 

ΚΙΡΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Την 23/1/2017 αναρτήσαμε και εμείς εμπρόθεσμα μια προδικαστική προσφυγή με την οποία θέτουμε 

τέσσερις επιπρόσθετους λόγους αποκλεισμού της ανθιποψηφίας ένωσης, θα είμαι πολύ σύντομος κ. 

Πρόεδρε και δεν θα ταλαιπωρήσω την επιτροπή σας, ο πρώτος εξ αυτών τον λόγο αναφαίρετο στην 

υποχρέωση η οποία αποτυπώνετε ουσιωδώς δηλαδή με ποινή αποκλεισμού στο άρθρο 8.2 της 

διακήρυξης σε συνδυασμό με το άρθρο 8 που προέβλεπε ότι οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέσουν τα τρία έψιλον ΕΕΕ εκτός από την μορφή pdf και σε μορφή xml., πράγματι η ένωση 

ανήρτησε τα τρία έψιλον ΕΕΕ σε pdf δεν το ανάρτησε όμως σε xml οπότε με βάση την αρχή της 

τυπικότητας της διαδικασίας και εφόσον προεβλέπετο ποινή αποκλεισμού θεωρούμε ότι συντρέχει 

επιπρόσθετος λόγος αποκλεισμού της ενώσεως. Με τον δεύτερο λόγο, κ. Πρόεδρε και αγαπητά μέλη 

επαγόμασταν λόγω αποκλεισμού με βάση την διάταξη της διακήρυξης 3.2 σε συνδυασμό με την διάταξη 

του άρθρου 3, εκεί αναφέραμε ότι προέβλεπε η διακήρυξη ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να 

συμπεριλάβουν στο τρία έψιλον ΕΕΕ τον εξοπλισμό που θα διαθέσουν. Το τρία έψιλον ΕΕΕ όπως θεωρώ 

ότι γνωρίζεται με βάση τις διατάξεις του καινούργιου νόμου είναι ένα πολύ ιδιαίτερο έγγραφο, επισύρει 

τις ποινικές ευθύνες, ποινικές κυρώσεις σχετικά με την αλήθεια ή όχι του περιεχομένου του για αυτόν ο 

οποίος το υπογράφει, ενώ οποιοδήποτε άλλο ιδιωτικό έγγραφο εκφεύγει αυτών των ποινικών ευθυνών 

συνεπώς το τρία έψιλον ΕΕΕ πρέπει να έχει μια ιδιαίτερα αυξημένη τυπική ισχύει και μια ιδιαίτερα 

αυξημένη τυπική σημασία για τον διαγωνισμό. Εν πάση περιπτώσει η ένωση δεν συμπλήρωσε στο 

συγκεκριμένο χωρίο τον εξοπλισμό ο οποίος προσεφέρετο κατά παράβαση της διακήρυξης και 

παρέπεμψε σε κάποια συνυποβαλλόμενα, συνυποβαλλόμενες λίστες δηλαδή σε κάποια ιδιωτικά έγγραφα 

τα οποία δεν γνωρίζω εγώ προσωπικά αν έχουν υπογραφεί ή όχι αλλά εμπάση περιπτώσει ακόμη και αν 

δεν έχουν υπογραφεί δεν φέρουν αυτήν την τυπική ισχύει που φέρει το τρία ΕΕΕ, δεν θα επεκταθώ 

παραπάνω. Ο τρίτος λόγος κ. Πρόεδρε και αγαπητά μέλη αναφέρεται σε μία επιπρόσθετη τεχνική αιτίαση 

αποκλεισμού και συγκεκριμένα γιατί χωρητικότητα δύο απορριμματοφόρων τα οποία προσέφερε η 

ένωση. Σύμφωνα με ειδική διάταξη της διακήρυξης η οποία ορίζεται στο 3.γ.2 του τεύχος προβλέπετο 

εκεί ότι και τα δύο αυτά απορριμματοφόρα θα πρέπει να έχουν χωρητικότητα έως 12 κυβικά μέτρα. Η 



60 

 

ένωση προσέφερε δύο απορριμματοφόρα τα οποία όμως θεωρούμε ότι δεν καλύπτον την απαίτηση της 

διακήρυξης διότι η χωρητικότητα τους είναι άνω των 12 κυβικών μέτρων. Και τέλος κ. Πρόεδρε και 

αγαπητά μέλη με τον τέταρτο λόγο μας προβάλαμε μία τεχνική αιτίαση για τα πρες κοντέϊνερς που 

προσέφερε η ένωση κάθε επέκλιση βέβαια της δάνειας τεχνικής εταιρείας από μια εταιρεία ΤΕΚΜΕΚ. 

Πράγματι όμως από τα στοιχεία που κατέθεσε η ένωση δεν προκύπτει η εταιρεία ΤΕΚΜΕΚ η οποία 

δανείζει αυτόν τον εξοπλισμό προέβει σε δέσμευση η οποία δέσμευση αφορά τον δανείζοντα για τον 

σκοπό για τον οποίο δίδεται η δέσμευση, δηλαδή δεν προκύπτει από κάποιο έγγραφο ότι η ΤΕΚΜΕΚ 

αναλαμβάνει αυτήν την υποχρέωση σαν τρίτος δανείζον φορέας ότι θα διαθέσει τον συγκεκριμένο 

εξοπλισμό προς εξυπηρέτηση της ένωσης. Σε συνδυασμό με αυτό βεβαίως η διακήρυξη προέβλεπε ότι ο 

τρίτος αλλά και ο νόμος, ότι ο τρίτος κάθε τρίτος φορέας ως δανείζον είναι υποχρεωμένος να 

προαποδείξει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του ούτε οι λόγοι αποκλεισμού και η πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής. Αυτά τα δύο κ. Πρόεδρε και αγαπητά μέλη και καταλήγω με αυτό, με ποιον τρόπο 

αποδεικνύεται μόνο με το τρία έψιλον ΕΕΕ δεν υπέβαλλε συνεπώς και ο τρίτος φορέας το τρία έψιλον 

ΕΕΕ δεν προαπεδείχθει συνεπώς επί ποινή απαραδέκτου απαίτησης της διακήρυξης η πλήρωση 

προαπόδειξη δηλαδή των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και των μη κριτηρίων αποκλεισμού και συνεπώς 

θεωρούμε ότι συντρέχουν γιαυτούς τους λόγους επιπρόσθετοι λόγοι αποκλεισμού τις ήδη αποκλεισθείσης 

ενώσεως. 

 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε) 

Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο κ. Παπαγεωργίου αν έχει κάτι να προσθέσει. 

 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Η Νομική Υπηρεσία από χθες το απόγευμα έλαβε γνώση των προδικαστικών προσφυγών και την 

εισήγηση της επιτροπής ενστάσεων, κατά το μέρος που μπορέσαμε και μελετήσαμε όλα τα ζητήματα 

θεωρούμε ότι οι αιτιολογίες της επιτροπής ενστάσεων είναι επαρκής είναι σύμφωνα με την αρχή της 

τυπικότητας και της δέσμιας  αρμοδιότητας που έχουμε ως αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης και θεωρούμε επίσης ότι ορθά εισηγείται την παραδοχή μόνο ενός λόγου της προδικαστικής 

προσφυγής της ένωσης εταιρειών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΜΕ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΕΡ που αναφέρεται 

στα δικαιολογητικά τευχών προσφοράς ως προς τα ISOΝ και επίσης ως προς την προδικαστική 

προσφυγή που έκανε η εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E. - ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ως προς 

τον τελευταίο λόγο να γίνει δεκτός που αφορά τους κινητούς συμπιεστές για ανακυκλώσιμα υλικά 

χωρητικότητας για τα πρες κοντέινερς. Δηλαδή απορρίπτει τους τρείς πρώτους λόγους της ΕΝΑCT και 

κάνει δεκτό τον τελευταίο ορθά. 

 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε) 

Για το πρώτο αίτημα το οποίο κατατέθει από την εταιρεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΠΕΡΜΕ HELLAS 

A.E. - ENSER Α.Ε  και κατατέθηκε εδώ από τον εκπρόσωπο για την μεταφορά της συζήτησης αυτής την 

Δευτέρα. Η πρόταση ήταν απορριπτική, δηλαδή συμφωνείτε να μεταφερθεί την Δευτέρα ή όχι. Άρα 

απορρίπτεται αυτό το αίτημα και η συζήτηση θα ολοκληρωθεί σήμερα. Κανένας συνάδελφος έχει να πει 

κάτι; Όχι. Ακούστε λίγο για να κλείσω και το θέμα, γιατί το σκεπτικό το δικό μας είναι στην ουσία 

πολιτικό, ο διαγωνισμός αυτός έχει δύο σκέλη τα γνωρίζεται, το πρώτο σκέλος είναι το τυπικό μέρος της 

συμμετοχής κάποιον ενδιαφερόμενων στον διαγωνισμό και το δεύτερο είναι κάποια ποιοτικά 

χαρακτηριστικά. Προφανώς και αν κάποιος στο τυπικό μέρος αποκλειστεί δεν συντρέχει λόγος να πας 

παρακάτω. Βέβαια και οι δύο εταιρίες προβάλουν λόγους για τους οποίους υποστηρίζουν ότι έπρεπε να 

απορριφθεί η μία και δεν έπρεπε να απορριφθεί η άλλη. Πήραμε μια απόφαση την επόμενη φορά όπως 

σας είπα και μπορεί να προσβληθεί, έτσι λοιπόν λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω σας διαβάζω την 

ομόφωνη γνωμοδότηση της επιτροπής για την οποία καλούμεθα να αποδεκτούμε ή όχι.  

1. Να γίνει δεκτή τυπικά η από 22/1/2017 προδικαστική προσφυγή της Ένωσης ως προς τον πρώτο 

λόγο της προσφυγής και μόνο κατά το μέρος που αφορά στα δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς 

της προσφεύγουσας καθότι, κατά τη γνώμη μας, τα προσκομιζόμενα εκ μέρους της εταιρείας 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ»/«HELESI» ISO 9001, 14001 και 18001, καλύπτουν επαρκώς το 

αντικείμενο «διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας» και τις σχετικές απαιτήσεις της 

διακήρυξης. 
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2. Να απορριφθούν στην ουσία τους όλοι οι λοιποί λόγοι της Προδικαστικής προσφυγής της 

΄΄ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. – ENSER Α.Ε.΄΄.   

3. Να γίνει δεκτή τυπικά η από 23/1/2017 προδικαστική προσφυγή της Κοινοπραξίας ως προς τον 

τέταρτο λόγο της προσφυγής που αφορά στη μη προσκόμιση και μη συν υποβολή από την 

Ένωση, α) σχετικής δέσμευσης του δανείζοντος φορέα για την διάθεση σε αυτήν του εξοπλισμού 

που αναφέρεται στον λόγο αυτόν, και β) διακριτού και αυτοτελούς, για τον δανείζοντα, Ε.Ε.Ε.Σ.  

4. Να απορριφθούν στην ουσία τους όλοι οι λοιποί λόγοι της Προδικαστικής προσφυγής της     

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ENACT A.E. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».  

5. Να επικυρωθεί η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων όπως αυτή 

μνημονεύεται στην προσβαλλόμενη. 

6. Να αποκλεισθεί η Ένωση Εταιρειών με την επωνυμία ΄΄ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. – ENSER Α.Ε.΄΄ από την συνέχεια του 

διαγωνισμού για τους παραπάνω λόγους. 

7. Να προκριθεί  η Κ/Ξ με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε.» στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. 

 

Άρα προτείνω να γίνει δεκτή. 

 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Μία διόρθωση προφανώς θέλατε να πείτε να γίνει δεκτή τυπικά η προδικαστική προσφυγή της ένωσης ως 

προς τον πρώτο λόγο της τεχνικής προσφοράς που αναπτύσσεται στην σελίδα 20 της προδικαστικής 

προσφυγής. 

 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε) 

Άρα να γίνει δεκτός ο πρώτος λόγος επί της τεχνικής προσφοράς που αναπτύσσεται στα δικαιολογητικά 

τεχνικής προσφοράς στην σελίδα 20 της προδικαστικής προσφυγής και ειδικότερα ως προς την 

διατύπωση των πιστοποιητικών ISO 9001, 14001 και 18001. Τα λοιπά ως ισχύουν. Συμφωνείτε να γίνει 

δεκτή η πρόταση της εισήγησης της επιτροπής όπως διορθώθηκε από τον Νομικό Σύμβουλο κ. 

Παπαγεωργίου; ΟΜΟΦΩΝΑ.α 

 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την  εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Εξέτασης εντάσεων και Προσφυγών με αρ. πρωτ.: 

2/6007/27.01.2017,  

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010,  

 Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α’ 160/ 1986) για τη προστασία του περιβάλλοντος. 

 Το Π.Δ. 294/1988 (Φ.Ε.Κ. 138/Α’/21.06.1988) «Ειδικότητες – απασχόληση τεχνικού ασφαλείας, 

γιατρού εργασίας».  

 Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159Α/95), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α΄96) άρθρο 

11 και το Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135/Α΄/96) 

 Την Κ.Υ.Α. 114218/17-11-1997 (Φ.Ε.Κ. 1016) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και 

γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών  αποβλήτων». 

 Το Ν. 2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”. 

 Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

 Τον ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου 

με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το Π.Δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών 

Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 

Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  

‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν.3414/2005’’i, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ 
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αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 

εξωχώριες εταιρίες”.  

 Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” 

(άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 

3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) “Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής 

και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης”. 

 Τον Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007, τ. Α΄) “Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”. 

 Τον Ν. 3801/2009 “Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης”. 

 Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/22-11-2010, τ. Α΄) “Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

και την υπ’ αριθ. 30/20-4-2011 Εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών [εφαρμογή των διατάξεων του 

ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” (ΦΕΚ 194, τ. Α΄) στους δήμους και 

στα δημοτικά ΝΠΔΔ]. (έως 31/12/2016). 

 Τον Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Τον N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τ. Α΄) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”. 

 Τον Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α’ 115/2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, 

ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις». 

 Τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30-9-2010, τ. Α΄) περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 63του 

Ν.4055/2012 “Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής” (ΦΕΚ 51/12-03-2012, τ. Α΄). 

 Τον Ν. 3979/16-06-2011 (ΦΕΚ Α 138 16.6.2011) «Περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 

λοιπές διατάξεις». 

 Τον Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α’ 152/2011) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

 Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ. Α΄) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου 

και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

 Τον Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α’ 216) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

και λοιπές διατάξεις». 

 Το άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 

 Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α – 85/ 11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση». 

 Τον Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/28-02-2013, τ. Α΄) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο”, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Τον Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α/18.04.2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην 

Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» 

 Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές). 

 Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013 ) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις”, άρθρο 5. 

 Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014, τ. Α΄) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 

Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.” 
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 Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 Τ. Α' ) “Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 

Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-Δημόσιο Λογιστικό  και άλλες διατάξεις)” 

 Τον Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α 29/19.03.2015) 

 Τον Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Του ΠΔ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. (από 1/1/2017). 

 Της Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ “Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων”. 

 Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β 1909/2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων». 

 Την Π1/2390 Απόφαση (ΦΕΚ Α 2677 – 21.10.2013) Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

 Τον εν ισχύ κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Ρόδου. 

 Την υπ’ αριθ. 346 / 2016 (02-09-2016) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, 

περί εγκρίσεως της αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού, της τροποποίησης του Τεχνικού 

Προγράμματος και του ετήσιου Προγράμματος δράσης του οικονομικού έτους 2016. 

 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1.157/27-09-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου 

περί εγκρίσεως δέσμευσης πίστωσης ποσών στον Κ.Α.Ε. 20-6277.0005 για τα έτη 

2016,2017,2018,2019,2020 και 2021, συνοδευόμενη από απόσπασμα Πρακτικού της υπ’ αριθ. 

379/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 Την υπ' αριθ. 644 / 2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, περί 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016. 

 Την υπ' αριθ. πρωτ. 66974 / 22-09-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία εγκρίθηκε ως νομίμως ληφθείσα η υπ' αριθ. 644 / 2016 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2016 . 

 Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, με την οποία τεκμηριώθηκε, 

σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011, η αδυναμία του Δήμου Ρόδου να εκτελέσει με 

αρτιότητα τις υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, καθαριότητας 

κοινόχρηστων χώρων κλπ., στο σύνολο του Δήμου.  

 Την με αριθμ. 472/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι 

όροι του διαγωνισμού, 

 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α. Απορρίπτει το αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. – ENSER Α.Ε.΄΄ για την αναβολή της συζήτησης του 

εν λόγω θέματος, 

 

Β. Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής Ενστάσεων και Προδικαστικών Προσφυγών του 

διαγωνισμού για την «Αποκομιδή - Μεταφορά και διαχείριση Α.Σ.Α, σάρωση (μηχανική και 

χειρωνακτική), χορτοκοπή - κλαδοκοπή (μηχανική και χειρωνακτική) καθώς και αποκομιδή και 

διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου», με την συμπλήρωση ως προς το 

πρώτο σκέλος της γνωμοδότησης της επιτροπής (σελίδα 19) σύμφωνα με τον Νομικό μας Σύμβουλο κ. 

Παπαγεωργίου ως εξής: 

  
1. Να γίνει δεκτή τυπικά η από 22/1/2017 προδικαστική προσφυγή της Ένωσης ως προς τον πρώτο λόγο 

αναφορικά με τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς, που περιέχεται στην σελίδα 20 της 

προσφυγής, και μόνο κατά το μέρος που αφορά στα δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς της 

προσφεύγουσας (δηλαδή τα δικά της δικαιολογητικά)  καθότι, κατά τη γνώμη μας, τα προσκομιζόμενα 

εκ μέρους της εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ»/«HELESI» ISO 9001, 14001 και 18001, 

καλύπτουν επαρκώς το αντικείμενο «διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας» και τις 

σχετικές απαιτήσεις της διακήρυξης. 
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2. Να απορριφθούν στην ουσία τους όλοι οι λοιποί λόγοι της Προδικαστικής προσφυγής της 

΄΄ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. - ENSER Α.Ε.΄΄.   

 

3.  Να γίνει δεκτή τυπικά η από 23/1/2017 προδικαστική προσφυγή της Κοινοπραξίας ως προς τον 

τέταρτο λόγο της προσφυγής που αφορά στη μη προσκόμιση και μη συν υποβολή από την Ένωση, α) 

σχετικής δέσμευσης του δανείζοντος φορέα για την διάθεση σε αυτήν του εξοπλισμού που αναφέρεται 

στον λόγο αυτόν, και β) διακριτού και αυτοτελούς, για τον δανείζοντα, Ε.Ε.Ε.Σ.  

 

4. Να απορριφθούν στην ουσία τους όλοι οι λοιποί λόγοι της Προδικαστικής προσφυγής της  

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ENACT A.E. - ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».  

 

5. Να επικυρωθεί η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων όπως αυτή 

μνημονεύεται στην προσβαλλόμενη. 

 

6. Να αποκλεισθεί η Ένωση Εταιρειών με την επωνυμία ΄΄ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. - ENSER Α.Ε.΄΄ από την συνέχεια του διαγωνισμού 

για τους παραπάνω λόγους. 

 

7. Να προκριθεί  η Κ/Ξ με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E. - ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε.» στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.  

 

 

ΘΕΜΑ 6o (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                           Απόφ. Αρ. 36/2017 (Α.Δ.Α: 7ΚΡΦΩ1Ρ-Ζ0Θ)   

Έγκριση πρώτου πρακτικού 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»  

(Εισήγηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών με αρ. πρωτ. 2/6008/27.01.2017) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας, 

Διεξαγωγής και Αξιολόγησης της ανωτέρω προμήθειας, με  αρ. πρωτ. 2/6008/27-01-2017, δια της 

οποίας κοινοποιείται το πρακτικό, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση 1
ου

 Πρακτικού 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», για εξέταση 

και λήψη απόφασης. 

 Σας διαβιβάζουμε συνημμένα σε δύο αντίγραφα το 1
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», για εξέταση και λήψη απόφασης. 

 Είμαστε στην διάθεση σας για οποιοδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.» 

Συνημμένα: 1
ο
 Πρακτικό σε δύο αντίγραφα. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της αρμόδιας επιτροπής κ. Μάτση Παναγιώτη) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ι 

 ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  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%, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς 

– τιμής. 
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Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/104310/2016   

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 30540 

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 16PROC005548537 2016-12-09 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ημέρα Παρασκευή 20 του 

μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2017  και ώρα 11:00 π.μ.  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 διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για τη συγκεκριμένη παροχή 

Υπηρεσίας, 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 1
ου

 Πρακτικού για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) 

μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανήματος έργου» και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού 

ως εξής: 

Στις 11:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει  στο ηλεκτρονικό άνοιγμα των προσφορών, που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσα στην καταληκτική ημερομηνία και ώρα που όριζε η 

διακήρυξη δηλ.  20-01-2017  και ώρα 11:00.  

Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα                       

με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) επέλεξε τον 

ηλεκτρονικό  διαγωνισμό 30540 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το 

σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, προσφορά 

από τον παρακάτω προμηθευτή: 

 «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 

αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα : 49041  

Η ανωτέρω εταιρεία κατέθεσε προσφορά για το σύνολο της προμήθειας και συγκεκριμένα για τα 

δημοπρατούμενα είδη : 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής μετέβη στο Πρωτόκολλο του Δήμου               

Ρόδου για την παραλαβή κατατεθειμένων έντυπων φακέλων, και διαπίστωσε ότι μόνο ο συμμετέχων 

κατά το άνοιγμα οικονομικός φορέας με την επωνυμία :«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλε έντυπη προσφορά σύμφωνα με τα άρθρα 8 &15 

παρ. 1 της διακήρυξης με το υπ’ αριθμό πρωτ. εισερχομένου Δήμου Ρόδου :  3574 / 18-01-2017  

Στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ακολούθησε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό) φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» της μόνης συμμετέχουσας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό προσφοράς 49041 

και η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο αυτών για να διαπιστώσει την έγκυρη ή μη συμμετοχή του 

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Α/Α Είδος Τεμάχια CPV 

1 Απορριμματοφόρα οχήματα, τύπου πρέσας χωρητικότητας  16m
3
 5 34144512-0 

2 Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας  5-6 m
3
 1 34144431-8 
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Διευκρινίζεται ότι στις 20/01/2017 μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον προκαταρκτικό 

έλεγχο του έντυπου φακέλου, ο Πρόεδρος της επιτροπής έστειλε την με αριθμό πρωτ. : 2/4186/20-

01-2017 επιστολή προς τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος) περί της 

εγκυρότητας ή μή αυτής και έλαβε  θετική απάντηση για τον συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα με 

την υπ’ αριθμό :100050160_17/24-01-2017 επιστολή της ΕΤΕ. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε διαδοχικές συνεδριάσεις ανά ημέρα και ώρες που όριζε ο Πρόεδρος  για τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς διαπίστωσε ότι: 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 8 της διακήρυξης: 

Του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » 

1. Υπεβλήθη η με αριθμό 044/706490-0/12-01-2017 εγγυητική επιστολή συμμετοχής της Εθνικής 

Τράπεζας Ελλάδος ποσού 23.212,00 € και διαπιστώθηκε ότι πληροί τα οριζόμενα στην διακήρυξη και 

συγκεκριμένα στο άρθρο 12 αυτής. 

2. Υπεβλήθη το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και διαπιστώθηκε ότι, πληροί όλους 

τους όρους που αναφέρονται σε αυτό. 

3. Υπεβλήθη Υπεύθυνη Δήλωση που δηλώνει ότι συμμορφώνεται με τα ζητούμενα του άρθρου 8 

παρ. 3 της διακήρυξης. 

4. Υπεβλήθη Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα ζητούμενα του άρθρου 8 παρ. 5 της διακήρυξης. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η διαγωνιζόμενη «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. 

ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλε ορθά τα δικαιολογητικά συμμετοχής της και η 

επιτροπή προχωρά στο επόμενο στάδιο δηλαδή στην πληρότητα και στον έλεγχο της Τεχνικής της 

Προσφοράς. 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς 

Του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Υπέβαλε την προβλεπόμενη από το άρθρο 8. παρ. Β της διακήρυξης τεχνική προσφορά που περιείχε τις 

επί ποινή αποκλεισμού ενότητες  

1. Τεχνική έκθεση - τεχνική περιγραφή σύμφωνα με τις ενότητες των Άρθρων των Τεχνικών 

Προδιαγραφών.  

2. To Φύλλο Συμμόρφωσης συμπληρωμένο  

3. Οτιδήποτε ρητά ζητείται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών να συνοδεύει τον φάκελο της 

Τεχνικής Προσφοράς  

Επίσης υποβλήθηκαν οι παρακάτω υπεύθυνες δηλώσεις που ζητούνται στο άρθρο 8 παρ. Β όπως 

παρακάτω : 

α. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 

υπογραφής, στην οποία δηλώνει ότι:  

 Η προσφορά είναι σύμφωνη με τα όσα ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και τις αντίστοιχες 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, τα οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα  

 Υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής του πλαισίου και της υπερκατασκευής ή των 

αντιπροσώπων αυτών στην Ελλάδα, ότι αποδέχονται την εκτέλεση της προμήθειας και ότι θα καλύψουν 

την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απ’ ευθείας εάν αυτό τους ζητηθεί από τον Δήμο.  

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος για το πλήρες όχημα (η 

εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να 

καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 

οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) .  
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 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας πλαισίου και υπερκατασκευής 

τουλάχιστον τρία (3) έτη .  

 Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. Το διάστημα 

παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.  

 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η 

ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργασίμων 

ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) 

εργασίμων ημερών.  

 Υπεύθυνη δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα 

βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκείμενου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του απορριμματοφόρου 

οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.  

β. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο πάροχος υπηρεσιών για την 

εξασφάλιση της ποιότητας καθώς και του εξοπλισμού έρευνας και ανάπτυξης της επιχείρησής του. 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής  

Του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία : «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » 

Όπως προκύπτει από τον έλεγχο των ζητουμένων στο άρθρο 11 της διακήρυξης, ο συμμετέχων 

οικονομικός φορέας πληροί, της επί ποινή αποκλεισμού, ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες δήλωσε ρητά 

ότι διαθέτει στο ΕΕΕΣ που υπέβαλε. 

Βαθμολογία Κριτηρίων ανάθεσης προσφορών (άρθρο 13.3) 

Μετά τα ανωτέρω και μετά από έλεγχο όλων των σχετικών, η Επιτροπή διαγωνισμού αποφασίζει να 

βαθμολογήσει τα κριτήρια ανάθεσης της προσφοράς της διαγωνιζόμενης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » ως ακολούθως: 
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Απορριμματοφόρο όχημα  τύπου πρέσας χωρητικότητας  16m
3
 

 

 

 Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

ΒΑΘΜ/ΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  

ΣΥΝΤΕΛ/ΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)= 

(σj) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.= 

(Κj) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

*ΣΥΝΤ/ΣΤΗ 

ΒΑΡ/ΤΑΣ= 

U=(σj) *(Κj) 

 

  ΠΛΑΙΣΙΟ         

1 Ωφέλιμο Φορτίο 

Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο 

φορτίο απορριμμάτων θα είναι  τουλάχιστον 

7,2tn.  Ως ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου 

θεωρείται το υπόλοιπο που μένει μετά την από το 

ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του 

ιδίου νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαμβάνεται 

η καμπίνα οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και 

δυο εργάτες), το βάρος του καυσίμου, του 

λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός 

τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή 

απορριμμάτων υπερκατασκευή με το μηχανισμό 

ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του 

οχήματος). 

7.262 kg 100-120 6,00 100 6,00 

2 

Ισχύς και Ροπή 

Στρέψης 
Κινητήρα, 

Εκπομπή 

καυσαερίων 

Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος 

τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους γνωστούς σε 

κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας EURO 6, DIESEL, 4/χρονος, 

τουλάχιστον 6/κύλινδρος, υδρόψυκτος από τους 

πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης, 

μεγάλης κυκλοφορίας.Η ονομαστική ισχύς κατά 

DIN θα είναι τουλάχιστον  290Hp και ροπής 

1.100Nm. Θα διαθέτει κατά προτίμηση 

στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη 

αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler). Ο κυβισμός 

του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 6.800cc. 

 

Ο κινητήρας  είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος 

υδρόψυκτος, από τους γνωστούς σε κυκλοφορία 

τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, 

DIESEL, 4/χρονος,   6/κύλινδρος, υδρόψυκτος από 

τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης, 

μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά 

DIN θα είναι τουλάχιστον 299Hp και ροπής 

1.200Nm. Θα διαθέτει κατά προτίμηση 

στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη 

αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler). Ο κυβισμός του 

κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 7.698cc. 

Κατά τα υπόλοιπα πληροί όλες τις προδιαγραφές 

στο συγκεκριμένο σημείο. 

100-120 5,00 110 5,50 

3 
Σύστημα 
μετάδοσης 

κίνησης 

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι  

αυτοματοποιημένο και θα διαθέτει τουλάχιστον 

έξι (6) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μία (1) 

οπισθοπορείας. 

Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους 

οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται 

διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των 

διαφορικών και των ημιαξονίων. 

Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου 

Το προσφερόμενο πλαίσιο είναι εφοδιασμένο με ένα 

αυτοματοποιημένο μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 8 

(Οκτώ) σχέσεων εμπροσθοπορείας, 2 (Δύο) 

οπισθοπορείας, πλήρους αυτόματης λειτουργίας. Η 

αλλαγή των ταχυτήτων θα γίνεται αυτόματα χωρίς 

τη χρήση πεντάλ συμπλέκτη ή και κατ΄ επιλογή του 

οδηγού χειροκίνητα χρησιμοποιώντας τον μοχλό 

επιλογής του τιμονιού.  

Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους 

100-120 4,00 110 4,40 
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κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να  με 

πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15% και 

συντελεστή τριβής 0,60 και θα περιλαμβάνει 

διάταξη κλειδώματος  του διαφορικού στον πίσω 

άξονα, για υψηλή πρόσφυση κατά την εκκίνηση 

σε αντίξοες συνθήκες (π.χ. ολισθηρό υπέδαφος, 

χειμερινές συνθήκες οδοστρώματος κλπ.) με 

αποτέλεσμα την υψηλή οδηγική συμπεριφορά και 

κυκλοφορικά ασφάλεια κατά τις διαδρομές σε μη 

ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Οι πίσω τροχοί να 

διαθέτουν κατά προτίμηση σύστημα υπομείωσης 

στροφών στις πλήμνες των τροχών για καλύτερη 

και αμεσότερη απόκριση των τροχών κατά τις 

συνεχείς εκκινήσεις  με συνέπεια την μείωση 

κατανάλωση του καυσίμου  . 

 

οπίσθιους κινητήριους τροχούς θα γίνεται διαμέσου 

του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των 

ημιαξονίων. 

Η νέα γενιά συμπλέκτη διακρίνεται μεταξύ άλλων 

για την σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. O 

συμπλέκτης μονού δίσκου του οχήματος είναι ξηρού 

τύπου με διάμετρο 430 mm. Η μέγιστη δυνατότητα 

μετάδοσης ροπής στρέψης ανέρχεται στα 2600Nm. 

Το υλικό τριβής του δίσκου δεν περιέχει αμίαντο με 

αποτέλεσμα να είναι φιλικός προς το περιβάλλον. Ο 

δυναμολήπτης ΜΒ 123-10b με φλάντζα εισόδου 

ισχύος κεντρικού άξονα για υψηλούς αριθμούς 

στροφών είναι εξαρτώμενος από το κιβώτιο 

ταχυτήτων. Παίρνει κίνηση από τον ενδιάμεσο 

άξονα του κιβωτίου με μέγιστη ροπή 400Nm. Η 

ισχύς του ανέρχεται στα 43kW και 68kW στις 1000 

1/min στις θέσεις “αργό” και “γρήγορο” αντίστοιχα 

του κιβωτίου ταχυτήτων. Η σχέση μετάδοσης είναι 

1,01 και 1,62. 

Κατά τα υπόλοιπα πληροί όλες τις προδιαγραφές 

στο συγκεκριμένο σημείο. 

4 Σύστημα πέδησης 

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού 

κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα 

διαθέτει σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών 

(Α.Β.S.), σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης 

ανάλογα με το φορτίο, στον πίσω άξονα, καθώς 

και σύστημα για την βελτίωση της ισχύος 

πέδησης ανάλογα το φορτίο EBD (Electronic 

Brakeforce Distribution) ή σύστημα αντίστοιχου 

τύπου. Επιθυμητό είναι το όχημα να διαθέτει  

σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης 

(Electronic Stability System – ESP). 

To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους 

εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, 

δισκόφρενα, ή ταμπούρα, ή συνδυασμό αυτών 

σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας (Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και 

νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα 

χαρακτηριστικά του.  Το χειρόφρενο θα 

λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και 

θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος. 

Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια 

πίεσης αέρα) τότε το όχημα θα ακινητοποιείται. 

Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει 

αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το 

περιβάλλον. 

Το ηλεκτροπνευματικό σύστημα πέδησης διπλού 

κυκλώματος, διαθέτει σύστημα 

Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών  (ΑΒS) με 

δυνατότητα απενεργοποίησης και σύστημα 

Αντιολίσθησης Τροχών (ASR) καθώς και σύστημα 

κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο 

(EBD), στον πίσω άξονα. Το όχημα διαθέτει 

επίσης σύστημα υποβοήθησης ρύθμισης 

ευστάθειας (ESP) για την διατήρηση της 

ευστάθειας σε κρίσιμες οδηγικές καταστάσεις, 

αυξάνοντας έτσι την οδηγική ασφάλεια. 

Η πίεση λειτουργίας του συστήματος πέδησης είναι 

10 bar και η πίεση πέδησης για το χειρόφρενο 

ανέρχεται στα 8.5 bar το οποίο επενεργεί στους 

πίσω τροχούς. Τα επιμέρους εξαρτήματα του 

συστήματος πέδησης είναι μεγάλης αντοχής και 

ποιότητας για μακροχρόνια και καλή λειτουργία. To 

πλαίσιο διαθέτει διπλά αεριζόμενα δισκόφρενα 

στον εμπρόσθιο και στον οπίσθιο άξονα, πλήρως 

προστατευόμενα. Η ρύθμιση των φρένων γίνεται 

αυτόματα, ανάλογα με τη φθορά των υλικών τριβής. 

Το χειρόφρενο λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο 

φορτίου και επενεργεί στους πίσω τροχούς του  

οχήματος και είναι ικανό να ασφαλίζει απόλυτα το 

όχημα υπό πλήρες φορτίο σε κλίση δρόμου 

100-120 4,00 105 4,20 
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 τουλάχιστον 10%. Σε περίπτωση βλάβης στο 

σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) το όχημα 

ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν 

περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό 

προς το περιβάλλον. 

Κατά τα υπόλοιπα πληροί όλες τις προδιαγραφές 

στο συγκεκριμένο σημείο. 

5 
Σύστημα 

αναρτήσεων  

Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Ο τύπος της 

ανάρτησης  του εμπρόσθιου και πίσω άξονα θα 

είναι  χαλύβδινες ή με αερόσουστες (air 

suspension) ή συνδυασμό αυτών. Να δοθεί ο 

τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες 

αξόνων και αναρτήσεων. 

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους 

τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας  θα 

πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις 

φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. Ο 

κινητήριος πίσω άξονας να είναι εφοδιασμένος 

με σύστημα ASR, που αποτρέπει τη διαφορά 

στροφών στους τροχούς  σε περίπτωση  

μειωμένης πρόσφυσης. 

 

 Κατασκευαστής εμπρόσθιου και οπίσθιου άξονα

 Daimler A.G. 

 Τύπος εμπρόσθιου άξονα Άκαμπτος με 

σφυρήλατο σώμα.   

 Μέγιστη τεχνικά επιτρεπόμενη ικανότητα φόρτισης

 7500 kg 

 Τύπος οπίσθιου άξονα Άκαμπτός από 

χυτοχάλυβα.  

 Διαφορικό με κορώνα 300mm με πλανητικό 

μειωτήρα 

 Μέγιστη τεχνικά επιτρεπόμενη ικανότητα φόρτισης

 13000 kg 

Η κίνηση μεταδίδεται μέσω του οπίσθιου άξονα – 

4x2. 

Περιγραφή ανάρτησης εμπρόσθιου άξονα: 

Χαλύβδινη ανάρτηση 7,5 τόνων με παραβολικά 

ελατήρια τριών σουστόφυλλων με σκληρή 

xαρακτηριστική καμπύλη ελατηρίου. Υδραυλικοί 

αποσβεστήρες 

Περιγραφή ανάρτησης οπίσθιου άξονα: Χαλύβδινη 

ανάρτηση με παραβολικά ελατήρια τεσσάρων 

σουστόφυλλων Υδραυλικοί αποσβεστήρες 

Το όχημα φέρει επίσης διάταξη κλειδώματος 

διαφορικού στον πίσω άξονα, για υψηλή πρόσφυση 

κατά την εκκίνηση σε αντίξοες συνθήκες (π.χ. 

ολισθηρό υπέδαφος, χειμερινές συνθήκες 

οδοστρώματος κλπ.) με αποτέλεσμα την υψηλή 

οδηγική συμπεριφορά και κυκλοφορικά ασφάλεια 

κατά τις διαδρομές σε μη ασφαλτοστρωμένους 

δρόμους 

Ο κινητήριος πίσω άξονας  είναι εφοδιασμένος με 

σύστημα ASR, που αποτρέπει τη διαφορά στροφών 

στους τροχούς  σε περίπτωση  μειωμένης 

πρόσφυσης. 

Κατά τα υπόλοιπα πληροί όλες τις προδιαγραφές 

στο συγκεκριμένο σημείο. 

100-120 4,00 100 4,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 
Η καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τύπου και 

τύπου καμπίνας ημέρας και να εδράζεται επί του 

Η καμπίνα του Arocs 1830Κ είναι μία 

αυτοφερόμενη, ατσάλινη κατασκευή με υψηλά 
100-120 4,00 105 4,20 
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πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος. 

Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική 

ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και θα 

προσφέρει άνεση στον οδηγό χάρη, με 

ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών σημείων. 

Το όχημα θα διαθέτει  θέση για τον οδηγό και 

δύο (2) συνοδηγούς. 

θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα 

αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από 

γυαλί SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου 

ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση από 

πλαστικό δέρμα, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς 

υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια 

ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από 

πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης με 

δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη 

θερμαινομένου φρέσκου αέρα, aircondition, 

πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την 

τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε 

εξάρτηση ενός θαλαμίσκου συγχρόνου 

αυτοκινήτου. 

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες 

επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίσει η υπηρεσία. 

 

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση 

φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα 

είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους 

καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα. 

 

 

στάνταρ παθητικής ασφάλειας και δομικής 

ακαμψίας σύμφωνα με το πρότυπο ECE 29. Όλα τα 

μεταλλικά μέρη του οχήματος θα έχουν υποστεί 

κατάλληλη επεξεργασία για την προστασία τους από 

οξειδώσεις.  Η έδραση της καμπίνας αποτελείται 

από λαστιχένια έδρανα με αποσβεστήρες μπροστά 

και δύο στελέχη ανάρτησης πίσω για μεγάλη άνεση 

οδήγησης. Ο μηχανισμός ανατροπής της καμπίνας 

είναι μηχανικός με υδραυλική υποβοήθηση. Το πίσω 

τοίχωμα της καμπίνας διαθέτει παράθυρο για την 

βελτίωση της ορατότητας του οδηγού μπρος τα πίσω 

(π.χ. στο φορτίο ενός ανατρεπόμενου). 

 Παρέχει πλήρη αντισκωριακή προστασία αφού η 

αντισκωριακή επεξεργασία γίνεται με τη μέθοδο της 

καθοδικής βύθισης. 

Η καμπίνα θα έχει θερμική μόνωση και θα διαθέτει 

σύστημα θέρμανσης και αερισμού. Το δάπεδο της 

καμπίνας είναι καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα. 

Επιπλέον διαθέτει εργοστασιακό σύστημα 

κλιματισμού (air-condition). Το ταμπλό του 

αυτοκινήτου θα έχει όλα τα απαραίτητα όργανα και 

χειριστήρια για την ασφαλή παρακολούθηση των 

λειτουργιών και την κίνηση του οχήματος, ψηφιακό 

ταχογράφο.  

Στον πίνακα οργάνων θα υπάρχουν όλα τα 

απαιτούμενα όργανα ελέγχου και οι φωτεινές 

ενδείξεις των διαφόρων λειτουργιών και βλαβών. Το 

όχημα θα είναι ακόμα εφοδιασμένο με φωτισμό 

σύμφωνα με τον ΚΟΚ (φώτα, προβολείς, 

ανακλαστήρες, καθρέπτες, ηχητικές συσκευές).   

Το κάθισμα του οδηγού διαθέτει πνευματική 

ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και προσφέρει 

εξαιρετική άνεση στον οδηγό χάρη στις πολυάριθμες 

δυνατότητες εξατομικευμένης ρύθμισης με 

ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών σημείων.  

Το όχημα διαθέτει επίσης μεσαίο κάθισμα και 

αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού με ζώνες 

ασφαλείας 3 σημείων εξασφαλίζοντας με αυτό τον 

τρόπο θέση για τον οδηγό και δύο (2) συνοδηγούς.  

 Το όχημα είναι επίσης εξοπλισμένο με φώτα ημέρας 

τεχνολογίας LED και φώτα ομίχλης. Με τον τρόπο 

αυτό αυξάνεται η παθητική ασφάλεια του οχήματος 

καθώς τα φώτα ημέρας γίνονται καλύτερα αντιληπτά 

από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην 

κυκλοφορία. 

Μεγάλη έμφαση δόθηκε στην εργονομία του 
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εσωτερικού της καμπίνας. 

Κατάλληλο για την λειτουργία, κυκλοφορία και 

ασφαλή οδήγηση του αυτοκινήτου σύμφωνα με τους 

κανονισμούς της Ε.Ε. και την Ελληνική νομοθεσία.  

Κατά τα υπόλοιπα πληροί όλες τις προδιαγραφές 

στο συγκεκριμένο σημείο. 

7 
Λοιπός και 
πρόσθετος 

εξοπλισμός  

  Ιmmobilizer 

 Εφεδρικός τροχός πλήρης με επίσωτρο  

 Φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

 Τρίγωνο ασφαλείας (στάθμευσης) 

 Πυροσβεστήρας σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ 

 Απαραίτητα εργαλεία πρώτης ανάγκης 

(κατσαβίδι, βραχίονες επιμήκυνσης,  

 σταυροκατσάβιδο, κατσαβίδια πλακέ).   

 Τηλεσκοπικός γρύλος 2 εμβόλων με μεγάλη ισχύ 
ανύψωσης σε δύο στάδια 

 Ραδιο-cd 

 Ελαστικός σωλήνας πλήρωσης αέρα ελαστικών 

 Ένας (1) τάκος 

 Πιστόλι πεπιεσμένου αέρα, με εύκαμπτο σωλήνα  

100-120 3,00 100 3,00 

  ΥΠΕΡΚ/ΚΕΥΗ         

8 

Κιβωτάμαξα, 

χοάνη 

τροφοδοσίας  - 

υλικά και τρόπος 

κατασκευής 

Σελ 52,53,54 τεχνικών προδιαγραφών  

 

 
 

 Ο χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των 

κάδων θα είναι μικρότερος από 1 min. 

 Το ύψος χειρονακτικής αποκομιδής 
απορριμμάτων (από οριζόντιο έδαφος), σε 

συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 

1501 θα είναι τουλάχιστον 1m 

Η προσφορά της εταιρείας Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε  

πληροί όλες τις προδιαγραφές στο συγκεκριμένο 

σημείο και υπερκαλύπτει στα εξής:  

 

 Ο χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των 

κάδων  είναι 10-12sec 

 

 Το ύψος χειρονακτικής αποκομιδής 
απορριμμάτων (από οριζόντιο έδαφος), σε 

συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 
1501 θα είναι τουλάχιστον 1,23m 

 

100-120 10,00 102 10,20 

9 

Υδραυλικό 

σύστημα - αντλία-

χειριστήρια -

ηλεκτρικό 

σύστημα 

Σελ 55,57,58  τεχνικών προδιαγραφών 

 

Η προσφορά της εταιρείας Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε  

πληροί όλες τις προδιαγραφές στο συγκεκριμένο 

σημείο 

 

100-120 10,00 100 10,00 

10 

Ανυψωτικό 

σύστημα κάδων 

Η χοάνη υποδοχής των απορριμμάτων θα δέχεται 

μεταλλικούς και πλαστικούς κάδους 

χωρητικότητας από 80 lt έως τουλάχιστον 1300 lt 

(ενδεικτικά, κατά DIN 30740, DIN 30700 και ΕΝ 

840), μέσω υδραυλικού συστήματος ανύψωσης 

και εκκένωσης κάδων τύπου βραχιόνων ή/και 

xτένας. Η ανυψωτική ικανότητα μηχανισμού θα 

Η προσφορά της εταιρείας Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε  

πληροί όλες τις προδιαγραφές στο συγκεκριμένο 

σημείο και υπερκαλύπτει στα εξής: 

 Η ανυψωτική ικανότητα μηχανισμού θα είναι 
τουλάχιστον 800 kg 

100-120 6,00 102 6,12 
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είναι τουλάχιστον 700 kg. 

11 

Σύστημα 

συμπίεσης, 

ωφέλιμο φορτίο 

απορριμμάτων  

Σελ 54,55  τεχνικών προδιαγραφών  

Η συνολική συμπίεση των απορριμμάτων ως 

προς τον ωφέλιμο όγκο της υπερκατασκευής θα 

είναι τουλάχιστον  450kg/m3 και η συνολική 

σχέση όγκου συμπιεσμένων απορριμμάτων προς 

ασυμπίεστα θα είναι τουλάχιστον  5:1.  

 

 

Η προσφορά της εταιρείας Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε  

πληροί όλες τις προδιαγραφές στο συγκεκριμένο 

σημείο και υπερκαλύπτει στα εξής:  

 

 Η συνολική συμπίεση των απορριμμάτων ως 
προς τον ωφέλιμο όγκο της υπερκατασκευής θα 

είναι τουλάχιστον  453kg/m3 και η συνολική 

σχέση όγκου συμπιεσμένων απορριμμάτων προς 
ασυμπίεστα θα είναι τουλάχιστον  6:1.  

 

100-120 10,00 104 10,40 

12 

Λοιπός και 

πρόσθετος 

Εξοπλισμός 

 Η προσφορά της εταιρείας Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε  

πληροί όλες τις προδιαγραφές στο συγκεκριμένο 

σημείο, π.χ :  

 

Στην προσφορά της εταιρείας «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» 

περιλαμβάνεται ως πρόσθετος εξοπλισμός δίκτυο 

φίλτρων το οποίο προστατεύει το υδραυλικό 

κύκλωμα από τυχόν ακαθαρσίες και πτώση πιέσεων 

, με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Ένα φίλτρο αέρος Parker (αναπνευστήρας) 10 

micron που επιτρέπει στην δεξαμενή να παίρνει 
καθαρό αέρα καθώς ο όγκος του λαδιού αλλάζει.  

 Ένα φίλτρο αναρροφήσεως Parker 125 micron 

που εμποδίζει τα ξένα μόρια που περιέχονται στο 

λάδι να φθάσουν στην αντλία.  

 Ένα φίλτρο επιστροφής Parker 12 micron που 
φέρει ενσωματωμένο ένα μαγνητικό πυρήνα για 

να απομακρύνει όλα τα ξένα μόρια από το 
κύκλωμα 

100-120 4,00 103 4,12 

  ΓΕΝΙΚΑ  
        

13 

 Εγγύηση καλής 

λειτουργίας - 

αντισκωριακή 

προστασία  

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής 

λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος  για το 

πλήρες όχημα (η εγγύηση να είναι 
ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε 

οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να 

καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση 

του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή 

επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς 
συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής 
προστασίας πλαισίου  και υπερκατασκευής  

τουλάχιστον 3 έτη 

Η εταιρεία Α. ΑΚΟΥΣΗΣ Α.Ε πρόσφερε : 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας   1 έτος  για το 

πλήρες όχημα (η εγγύηση  είναι ανεξάρτητη από 
τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή 

εγγύηση και καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον 

επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή 

επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς 

συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 
 

 Eγγύηση αντισκωριακής προστασίας πλαισίου  

και υπερκατασκευής  3 έτη 

100-120 13,00 100 13,00 
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14 

Εξυπηρέτηση μετά 

την πώληση- 

Τεχνική 
υποστήριξη- 

Χρόνος 

παράδοσης 
ζητούμενων 

ανταλλακτικών – 

Χρόνος 
ανταπόκρισης  

συνεργείου – 

Χρόνος 
αποκατάστασης 

 Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών 
τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα 

παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά 
ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 

ημέρες. 

 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  
αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / 

service. Η ανταπόκριση του συνεργείου 
συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το 

πολύ  εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από 

την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η 
έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι 

(20) εργασίμων ημερών. Να κατατεθεί άδεια 

λειτουργίας   του συνεργείου συντήρησης 
στην Ελλάδα. 

 

Η εταιρεία Α. ΑΚΟΥΣΗΣ Α.Ε πρόσφερε : 

  Aνταλλακτικά για το σύνολο του εξοπλισμού 

για τουλάχιστον δέκα πέντε (15) έτη. Το 
διάστημα παράδοσης των ανταλλακτικών θα 

είναι μικρότερο από δέκα (10) ημέρες. Οι 

εκπτώσεις   των εκάστοτε κάθε φορά επίσημων 
τιμοκαταλόγων σε ανταλλακτικά και εργασίες 

θα είναι μεγαλύτερες του 20%. 

 Η συντήρηση για το σύνολο του εξοπλισμού θα 
γίνεται είτε στο συνεργείο  «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ 

Α.Ε.», Ιερά Οδός 162, Τ.Κ. 122 42 Αιγάλεω 
Αττικής, είτε από τα τέσσερα (4) κινητά 

συνεργεία που διαθέτει για επιτόπου επέμβαση. 

Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / 
αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο 

(2) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη  

ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη 
αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) 

εργάσιμων ημερών. Διαθέτει άδεια λειτουργίας 

του συνεργείου σε ισχύ, καθώς και όλα τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά (π.χ. πυρασφάλειας) 

για την λειτουργία του. 

 Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης είναι 
πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και ISO 

14001:2004.    

 Κατά την παράδοση θα προσκομίσει τις 

εγκρίσεις τύπου για όλα τα ολοκληρωμένα 

οχήματα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 

της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε 

από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα 

εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 

προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση των 

οχημάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις. 

100-120 11,00 102 11,22 

15 
Χρόνος 
παράδοσης  

Ο χρόνος  παράδοσης   δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερος από 120 ημερολογιακές ημέρες 

Η εταιρεία Α. ΑΚΟΥΣΗΣ Α.Ε πρόσφερε : 

Ο χρόνος παράδοσης των προσφερομένων ειδών θα 
είναι το ανώτερο τέσσερις (4) μήνες για τα 

απορριμματοφόρα. 

100-120 6,00 100 6,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ     102,36 

 

Αναρροφητικό  Σάρωθρο χωρητικότητας  5 - 6 κ.μ. 
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Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

ΒΑΘΜ/ΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  

ΣΥΝΤΕΛ/ΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%)= 

(σj) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 

Α.Ε.= (Κj) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

*ΣΥΝΤ/ΣΤΗ 

ΒΑΡ/ΤΑU= 

(σj) *(Κj) 

 

 ΠΛΑΙΣΙΟ         

1 Ωφέλιμο Φορτίο 

Το μικτό βάρος του πλαισίου πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 16tn με μικρό μεταξόνιο  

το οποίο δεν θα ξεπερνά τα 3.330mm για 

να πετυχαίνει την μικρότερη δυνατόν  

ακτίνα στροφής 

Το μικτό βάρος του πλαισίου  είναι 

τουλάχιστον 16tn με μικρό μεταξόνιο    

3.260mm για να πετυχαίνει την μικρότερη 

δυνατόν  ακτίνα στροφής 

Ωφέλιμο επί πλαισίου 11.65kg 

100-120 6,00 100 6,00 

2 

Ισχύς και Ροπή 

Στρέψης 

Κινητήρα, 

Εκπομπή 

καυσαερίων 

Ο κινητήρας πρέπει να είναι 

πετρελαιοκίνητος τύπου DIESEL 

τετράχρονος,   υδρόψυκτος, η ισχύς του 

οποίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 220HP 

και ροπής 850Nm υπερκαλύπτοντας τις 

ανάγκες λειτουργίας του οχήματος. Πρέπει 

να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές EURO 6. 

Ο κινητήρας είναι αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας EURO-6, commonrail, με 

turboμεταβλητής γεωμετρίας και 

Intercooler. Yδρόψυκτος με φυγοκεντρική 

αντλία και θερμοστάτη στη γραμμή 

επιστροφής του ψυκτικού. 

H ισχύς του είναι 235HP και η ροπή του  

900Nm 

100-120 5,00 110 5,50 

3 

Σύστημα 

μετάδοσης 

κίνησης 

Το σύστημα μεταδόσεως κινήσεως πρέπει 

να αποτελείται από κιβώτιο ταχυτήτων 

μηχανικό  και θα διαθέτει  6 ταχύτητες 

εμπροσθοπορείας και μιας (1) 

οπισθοπορείας τουλάχιστον, 

συγχρονισμένων στο κιβώτιο ταχυτήτων . 

Ο συμπλέκτης θα είναι μονός, ξηρού τύπου. 

Το υλικό τριβής του δίσκου δεν θα περιέχει 

αμίαντο έτσι ώστε να είναι φιλικός προς το 

περιβάλλον. 

 

Η εταιρεία Α. ΑΚΟΥΣΗΣ Α.Ε πρόσφερε 

: 

Τιμόνι στη δεξιά θέση, με σπαστή κολώνα 

μεγάλης διαμέτρου, ρυθμιζόμενη τόσο κατά 

κλίση όσο και κατά ύψος. 

Σύστημα υδραυλικό μονού κυκλώματος, 

μάρκας ZF 8095S1. Αντλία υδραυλικού 

συστήματος ενσωματωμένη στον κινητήρα. 

Πλαστική δεξαμενή λαδιού πάνω στην 

αντλία. 

 

Το σύστημα μεταδόσεως κινήσεως   

αποτελείται από κιβώτιο ταχυτήτων 

μηχανικό  και   διαθέτει  6 ταχύτητες 

εμπροσθοπορείας και μιας (1) , 

συγχρονισμένων στο κιβώτιο ταχυτήτων . 

ο συμπλέκτης είναι μονού δίσκου ξηρού 

τύπου, υδραυλικής λειτουργίας, με 

πνευματική υποβοήθηση και δεν περιέχει 

αμίαντο ώστε να είναι φιλικό προς το 

περιβάλλον. Διάμετρος δίσκου 395 mm. 

100-120 4,00 100 4,00 
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4 
Σύστημα 

πέδησης 

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού 

κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα 

διαθέτει σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος 

Τροχών (Α.Β.S.), σύστημα κατανομής 

πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο, 

στον πίσω άξονα  καθώς κα ισύστημα 

ηλεκτρονικού ελέγχου. Είναι επιθυμητό το 

όχημα να διαθέτει σύστημα EBD 

(Electronic Brakeforce Distribution) για 

βελτίωση της ισχύος πέδησης ανάλογα το 

φορτίο ή σύστημα αντίστοιχου τύπου κατά 

προτίμηση 

Το φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους 

εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, 

δισκόφρενα, ή ταμπούρα, ή συνδυασμό 

αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 

1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση 

αυτής). 

 Η εταιρεία Α. ΑΚΟΥΣΗΣ Α.Ε πρόσφερε 
: 

 Αεριζόμενα δισκόφρενα στους 

εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς.  

 Φέρει σύστημα 

αντιμπλοκαρίσματος τροχών ABS. 

 Φέρει ηλεκτρονικό σύστημα 

πέδησης EBS με ενσωματωμένο ABS, 

ESP και ASR. To EBS ρυθμίζει επίσης 

την κατανομή της πέδησης μεταξύ 

εμπρόσθιου και οπίσθιου άξονα 

προκειμένου να αποφευχθεί το 

μπλοκάρισμα των πίσω τροχών. 

 Πέδη πορείας : Λειτουργούσα 

πνευματικά επί όλων των αξόνων. 

Διπλού κυκλώματος. Σε περίπτωση 

πτώσης πίεσης σε ένα από τα δύο 

κυκλώματα, το απομένον κύκλωμα 

επενεργεί αυτόματα παρέχοντας ασφαλή 

πέδη στο όχημα. Επιπλέον, σε 

περίπτωση πτώσης πίεσης και στα δύο 

κυκλώματα, επενεργεί το χειρόφρενο 

μέσω ελατηρίων επί των τροχών. 

 Πέδη στάθμευσης : 

Λειτουργούσα μηχανικά μέσω 

κυκλώματος αέρα και ελατηρίων επί 

των τροχών του πίσω άξονα. 

 Βοηθητική πέδη : Επιβραδυντής 

καυσαερίων (Μηχανόφρενο-κλαπέτο). 

Πνευματική λειτουργία μέσω μέσω 

δακτυλίου στον υπερσυμπιεστή 

μεταβλητής γεωμετρίας VGT. 

Ενεργοποιείται με διακόπτη στο δεξιό 

μέρος του τιμονιού. 

100-120 4,00 110 4,40 

5 
Σύστημα 

αναρτήσεων  

Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Ο τύπος της 

ανάρτησης  του εμπρόσθιου και πίσω 

άξονα θα είναι  χαλύβδινες ή με 

αερόσουστες (air suspension) ή 

συνδυασμό αυτών. Να δοθεί ο τύπος, ο 

κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων 

και αναρτήσεων. 

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους 

τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας  

θα πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις 

απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες 

Το πλαίσιο  είναι 2 αξόνων. 

Ανάρτηση με σούστες παραβολικού τύπου 

στον εμπρόσθιο άξονα, με αποσβεστήρες 

ταλαντώσεων και σταθεροποιητή 

(αντιστρεπτική δοκό). Μέγιστο φορτίο 6,0 

τόνων. 

Ασύμμετρη παραβολική ανάρτηση στον 

οπίσθιο κινητήριο άξονα με αποσβεστήρες. 

Μέγιστο φορτίο 10,5τόνων. 

Η κίνηση  μεταδίδεται στους οπίσθιους 

τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας   

100-120 4,00 100 4,00 
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κίνησης. Ο κινητήριος πίσω άξονας να 

είναι εφοδιασμένος με σύστημα ASR, που 

αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους 

τροχούς  σε περίπτωση  μειωμένης 

πρόσφυσης. 

καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις 

φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. Ο 

κινητήριος πίσω άξονας  είναι 

εφοδιασμένος με σύστημα ASR, που 

αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους 

τροχούς  σε περίπτωση  μειωμένης 

πρόσφυσης. 

Μηχανικό κλείδωμα διαφορικού. 

6 
Καμπίνα 

οδήγησης 

Ο θάλαμος του οδηγού, πρέπει να είναι 

τοποθετημένος στο εμπρόσθιο τμήμα του 

πλαισίου και θα είναι προωθημένης 

οδήγησης., πρέπει να φέρει κάθισμα 

οδηγού ρυθμιζόμενου τύπου και κάθισμα 

για συνοδηγό, ταμπλώ με τα συνήθη 

όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα, 

ανεμοθώρακα από γυαλί SECURIT ή 

παρόμοιου τύπου ασφάλειας, θερμική 

μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, 

δύο ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο  

αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο 

καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα 

θερμάνσεως με δυνατότητα εισαγωγής 

μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου 

φρέσκου αέρα, AirCondition, πλαφονιέρα 

φωτισμού, ρευματοδότη για την 

τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε 

εξάρτημα ενός θαλαμίσκου συγχρόνου 

αυτοκινήτου. 

Το πλαίσιο  πρέπει να φέρει πλήρεις 

τροχούς, με ελαστικά επίσωτρα και 

αεροθαλάμους. 

Το πλαίσιο του αυτοκινήτου, τουλάχιστον 

κατά το χρόνο εγγυήσεως καλής 

λειτουργίας, σε καμία περίπτωση δεν 

επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε 

ρήγμα ή στρέβλωση ακόμα και για φορτία 

μεγαλύτερα του μέγιστου επιτρεπόμενου 

κατά 20%. Διαφορετικά ο προμηθευτής 

πρέπει να υποχρεωθεί να αντικαταστήσει το 

πλαίσιο ή μέρος αυτού με άλλο 

περισσότερο ενισχυμένης κατασκευής.  

Η προσφορά της εταιρείας Α. 

ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε  πληροί όλες τις 

προδιαγραφές στο συγκεκριμένο σημείο,  

και  πρόσφερε μια εξελιγμένη καμπίνα 

οδήγησης:  

 

 Προωθημένης κατηγορίας 

οδήγησης. 

 Μεταλλικής, μονοκόμματης 

κατασκευής. 

 Ηχητική και θερμική μόνωση σε 

όλες τις επιφάνειες (οροφή, πλευρές, 

πόρτες, πάτωμα). 

 Ανατρεπόμενη υδραυλικά, με 

χρήση χειροκίνητης αντλίας. 

 Στήριξη καμπίνας τεσσάρων 

σημείων με ελαστικούς συνδέσμους 

εμπρός και ελατήρια με αποσβεστήρες 

πίσω. 

 Σκαλοπάτια ενσωματωμένα στην 

καμπίνα, αντιολισθητικά, αυτόματα 

φωτιζόμενα με το άνοιγμα της πόρτας. 

 Άγκιστρο ρυμούλκησης εμπρός. 

 Ανεμοθώρακας από κρύσταλλο 

ασφαλείας. 

 Δύο υαλοκαθαριστήρες με 

ηλεκτρικό σύστημα πλύσεως του 

ανεμοθώρακα. 

 Φώτα τα προβλεπόμενα από τη 

νομοθεσία για την ασφαλή οδήγηση του 

αυτοκινήτου. 

 Φώτα ημέρας 

 Δύο (2) περιστρεφόμενοι φάροι 

στην οροφή της καμπίνας. 

 

4.2. Εσωτερικό καμπίνας 

 Αλεξήλια οδηγού συνοδηγού. 

100-120 4,00 105 4,20 
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  Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με 

αερανάρτηση, ρυθμιζόμενο κατά μήκος, 

ύψος και κλίση πλάτης, ζώνη ασφαλείας 

τριών σημείων. Κάθισμα συνοδηγού με 

ζώνη τριών σημείων. 

 Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε κλίση και 

ύψος. 

 Αποθηκευτικοί χώροι :  

-ράφια επάνω από τον ανεμοθώρακα με 

προστατευτικό δίχτυ 

-στο μέσον επάνω στην κονσόλα 

 Σύστημα εξαερισμού και 

θέρμανσης μέγιστης απόδοσης 10 kW 

για ροή αέρα 500 m3/h. 

 Κατάλληλη θερμομόνωση. 

 Εσωτερικός φωτισμός με 

διακόπτες ON/OFF που περιλαμβάνει 

σταθερό φως, ρυθμιζόμενο φως 

ανάγνωσης με μηχανισμό 

καθυστέρησης, φωτισμό στις πόρτες 

οδηγού και συνοδηγού. 

 Ψηφιακός Ταχογράφος. 

 Περιοριστής ταχύτητας. 

 Ρευματοδότης 12V/15A. 

 Ηλεκτρικά παράθυρα. 

 Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και 

θερμαινόμενοι καθρέπτες. 

 Air-condition(εργοστασιακό) 

ισχύος 7.2kW για ροή αέρα 500 m3/h. 

 Ράδιο-USBμε δύο ηχεία. 

 Κεραία για AM/FM, GSM και 

GPS. GSM συχνότητες 900 MHz, 1800 

MHz και GPRS. 

 Cruise control. 

 Μονό τζάμι στο οπίσθιο τοίχωμα 

της καμπίνας 

 Σύστημα προειδοποίησης 

αλλαγής λωρίδας 

(LaneDepartureWarningSystem) 

 Κονέκτορας 2 pin για FMS (Fleet 

Management System). 

 Εργονομικός πίνακας ελέγχου 

που περιλαμβάνει τα εξής όργανα: 

 Ταχυγράφος με μετρητές 

συνολικής απόστασης και απόστασης 

ταξιδίου 
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 Στροφόμετρο με ένδειξη 

εξωτερικής θερμοκρασίας και 

ημερομηνίας 

-Δείκτη πιέσεως αέρα 

-Δείκτης στάθμης καυσίμου 

-Δείκτης στάθμης AdBlue 

-Δείκτης θερμοκρασίας ψυκτικού 

-Ενδεικτικές λυχνίες χαμηλής στάθμης 

καυσίμου, χειρόφρενου, σφάλματος 

ταχογράφου 

 Ψηφιακή οθόνη ταξιδίου που 

περιλαμβάνει : 

-Πληροφορίες οχήματος (κατανάλωση 

καυσίμου πραγματική / μέση / μέση 

ταξιδίου, πίεση turbo, ένδειξη επόμενου 

service) 

-Προειδοποιήσεις (εμφανίζονται κατά 

προτεραιότητα) 

-Πληροφορίες ταξιδίου (μέση ταχύτητα, 

χρόνος, απόσταση, κατανάλωση μέση και 

συνολική) 

-Ρυθμίσεις ώρας, ξυπνητηριού 

7 

Λοιπός και 

πρόσθετος 

εξοπλισμός  

 Η  εταιρεία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε  

πρόσφερε πλήρη εξοπλισμό του πλαισίου 

και επιπροσθέτα  :  

 Ηχητικός βομβητής 

οπισθοπορείας με διακόπτη 

απενεργοποίησης. 

 Ιmmobiliser κινητήρα με 

αναστολέα καυσίμου και διακοπή του 

κυκλώματος της μίζας. 

 Χειροκίνητος κεντρικός 

διακόπτης ρεύματος 

 Κάθετη εξάτμιση πίσω από την 

καμπίνα. 

 Κονέκτορας για έλεγχο της 

ταχύτητας του κινητήρα στο πλαίσιο. Οι 

λειτουργίες ελέγχου περιλαμβάνουν 

ρύθμιση της ταχύτητας του κινητήρα 

και προκαθορισμένη ταχύτητα 

κινητήρα. 

 Υδατοπαγίδα με προφίλτρο, μη 

θερμαινόμενη. 

 Εισαγωγή αέρα τοποθετημένη 

στην οροφή της καμπίνας. 

 Σετ συνήθων εργαλείων για τις 

μικροβλάβες και συντήρησή του.      

100-120 3,00 105 3,15 
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  ΥΠΕΡ/ΣΚΕΥΗ         

8 

Κάδος 

απορριμμάτων  - 

υλικά και τρόπος 

κατασκευής 

Θα είναι κατασκευασμένος   από αρίστης 

ποιότητας μέταλλα και  χωρητικότητα  του 

κάδου θα είναι 5-6 m3. Η εκφόρτωση του 

περιεχομένου του κάδου θα γίνεται με 

υδραυλική ανύψωση (ανατροπή). Η 

ανύψωσή του θα επιτυγχάνεται μέσω 

υδραυλικού τηλεσκοπικού κυλίνδρου. 

Το χειριστήριο της ανατροπής του κάδου 

και του ανοίγματος της οπίσθιας πόρτας θα 

βρίσκεται στην κονσόλα ελέγχου του 

συστήματος σάρωσης μέσα στον θάλαμο 

οδήγησης καθώς και εξωτερικά του 

θαλάμου οδηγήσεως για λόγους ασφάλειας 

σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΟΚ. Η 

προτίμηση της υπηρεσίας είναι τα όργανα 

ελέγχου καθώς και η κονσόλα ή το μόνιτορ 

παρακολούθησης και ελέγχου να είναι στην 

ελληνική γλώσσα. 

Στο πίσω μέρος του οχήματος θα  

βρίσκεται στερεωμένη η θύρα εκφόρτωσης 

κατασκευασμένη   η οποία θα διαθέτει 

ρακόρ για την εκροή του νερού και μια 

θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο της 

πλήρωσης και για την εκκένωση πιθανού 

πλεονάζοντος φορτίου απορριμμάτων μέσα 

στον κυρίως κάδο ή άλλο μέσο 

επιθεώρησης για τον έλεγχο του φορτίου. 

 

Η προσφορά της εταιρείας   εταιρεία Α. 

ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε  πληροί τις τεχνικές 

προδιαγραφές  και επιπροσθέτα : 

 

Η  υπερκατασκευή - δεξαμενή 

απορριμμάτων έχει ογκομετρική 

χωρητικότητα  6,5 m3  και ωφέλιμη 

χωρητικότητα 5,5 m3.  

Αποτελείται από συγκολλημένα 

χαλυβδόφυλλα πάχους 3 χιλιοστών 

(STAINLESS STEEL 4003) συνεχούς 

ραφής με ενσωματωμένο δοχείο νερού. Το 

δάπεδο της δεξαμενής κατασκευάζεται από 

ανοξείδωτο  ειδικό  χάλυβα πολύ μεγάλης 

αντοχής κατά της οξείδωσης. Στα δύο 

πλάγια της υπερκατασκευής υπάρχουν 

ερμάρια με κλείθρα για την αποθήκευση 

εξαρτημάτων και εφοδίων καθώς και δύο 

θυρίδες ελέγχου εκατέρωθεν του κάδου. Το 

δάπεδο έχει κατάλληλη  κλίση, έτσι ώστε 

να αδειάζει τ' απορρίμματα πολύ εύκολα.  

Το άδειασμα της δεξαμενής απορριμμάτων 

γίνεται με ανατροπή με  γωνία ανατροπής  

54 μοιρών.  Η πίσω πόρτα εκκένωσης είναι 

κατασκευασμένη από χαλυβδόφυλλο 

μεγάλης αντοχής. Κλείνει αυτόματα και 

αεροστεγώς. Έχει επίσης δύο εξόδους 

νερού για αποστράγγιση. Λειτουργεί με 

υδραυλικό βραχίονα και υδραυλικό 

σύστημα, η αντλία του οποίου συνδέεται με 

το υδραυλικό σύστημα σάρωσης. 

Επίσης εκτός από το σύστημα υδραυλικής 

ανατροπής, υπάρχει και εφεδρικό 

ηλεκτρουδραυλικό σύστημα σε περίπτωση 

ανάγκης. 

Η νέα δεξαμενή απορριμμάτων 

μετατρέπεται εύκολα σε μεγάλη δεξαμενή 

ύδατος και το σάρωθρο μπορεί να 

μετατραπεί σε μηχάνημα πλύσεως δρόμων, 

ποτίσματος, βοηθητικό πυροσβεστικό κλπ. 

100-120 10,00 105 
10,50 

 

9 
Αναρροφητικό 

σύστημα  

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

Το σύστημα σάρωσης θα είναι  

αναρροφητικού τύπου. 

Η μονάδα αναρρόφησης θα αποτελείται 

από τουρμπίνα  η οποία θα παίρνει κίνηση   

Η προσφορά της εταιρείας   εταιρεία Α. 

ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε  πληροί τις τεχνικές 

προδιαγραφές  και ενδεικτικά  : 

 

Σύστημα αναρρόφησης 

Αποτελείται από ειδική τουρμπίνα 

100-120 10,00 104 10,40 
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από τον βοηθητικό κινητήρα. 

Για τη συλλογή μεγάλων σε όγκο 

απορριμμάτων και φύλλων, θα υπάρχει 

κατάλληλο φλάπ προσαρμοσμένο στο 

σωλήνα αναρρόφησης το οποίο θα μπορεί 

να ανοίγει από την καμπίνα μέσω 

πνευματικού χειριστηρίου. 

 

ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ 

Τα απορρίμματα θα αναρροφώνται λόγω 

του  κενού που θα δημιουργείται στον κάδο 

απορριμμάτων και κατά συνέπεια στο 

στόμιο αναρρόφησης  από  φυγοκεντρική  

τουρμπίνα. 

Η κίνηση της τουρμπίνας θα γίνεται από 

τον βοηθητικό κινητήρα διαμέσω 

υδραυλικού μετατροπέα   και θα είναι 

εφικτή   η ρύθμιση των στροφών της από 

την καμπίνα χειριστή. 

 

 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

Το σάρωθρο θα διαθέτει εξωτερικό σωλήνα 

αναρρόφησης με κατάλληλες λαβές 

συγκράτησης. Το συνολικό μήκος του 

σωλήνα πρέπει να είναι 4 μέτρα περίπου με 

δυνατότητα περιστροφής του. Ο σωλήνας 

αναρρόφησης θα  ενώνει το στόμιο 

αναρρόφησης με τον κάδο απορριμμάτων 

και θα είναι διαμέτρου 200mm 

τουλάχιστον. 

Θα φέρει πνευματική ανάρτηση 

προκειμένου να μπορεί να είναι εφικτή η 

χειροκίνητη αναρρόφηση (πχ για τον 

καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής κλπ.). 

 

 

αναρρόφησης (Exhauster Fan) και σωλήνες 

με στόμια αναρρόφησης, τα οποία 

καταλήγουν δίπλα στις πλευρικές βούρτσες 

- βούρτσες ρείθρων. 

Η τουρμπίνα αναρρόφησης αποτελείται από 

πτερωτή ειδικής κατασκευής / πατέντας του 

εργοστασίου Johnston για βαρειά χρήση 

(heavy duty) με μεγάλο αριθμό πτερυγίων 

από σκληρυθέντα χάλυβα (Ηardened Steel), 

δυναμικά ζυγοστασθμισμένη με ισχυρό 

προστατευτικό κάλυμμα μεγάλης αντοχής 

στην τριβή.  

 

Ταχύτητα λειτουργίας: 

Στροφές λειτουργίας  τουρμπίνας από 2400 

rpm έως 3500 rpm.  

Το σάρωθρο διαθέτει ηλεκτρονικό 

χειρόγκαζο και ο χειριστής μπορεί να 

επιλέξει για την σάρωση οποιεσδήποτε 

στροφές του κινητήρα από 1400 rpm έως 

2000 rpm ανάλογα με τις συνθήκες 

σάρωσης. 

 

Η φτερωτή παίρνει κίνηση από τον 

βοηθητικό κινητήρα μέσω: 

α) Αυτόματου συμπλέκτη (Fluid Coupling), 

ο οποίος έχει ειδικά σχεδιαστεί και 

κατασκευάζεται μόνο από το εργοστάσιο 

της Johnston.  Οι στροφές συμπλέξεως 

κυμαίνονται από 800 έως 850 το λεπτό. 

β) Κιβωτίου μετάδοσης κίνησης με 

γραναζωτό σύστημα ερμητικά κλειστό 

(Τotally closed), το οποίο σχεδιάστηκε και 

κατασκευάζεται αποκλειστικά από το 

εργοστάσιο της Johnston.  

Ο τρόπος μετάδοσης κίνησης στην φτερωτή 

που περιγράφεται πιο πάνω, είναι 

μοναδικός. Έχει σχεδιαστεί και 

κατασκευάζεται από το εργοστάσιο 

Johnston μετά από μακρόχρονη πείρα. Μ' 

αυτόν τον τρόπο μετάδοσης κίνησης  

εξασφαλίζεται τέλεια απόδοση και κάτω 

από συνθήκες  υψηλής θερμοκρασίας 

περιβάλλοντος και πολλής σκόνης. 

Απαιτείται δε ελάχιστη συντήρηση. Δεν 

παρουσιάζει τα μειονεκτήματα, που έχει η 

μετάδοση κίνησης με τραπεζοειδείς 



82 

 

ιμάντες, οι οποίοι χρειάζονται συνεχή 

ρύθμιση. 

Σωλήνες και στόμια αναρρόφησης τα οποία 

βρίσκονται κοντά σε κάθε πλευρική 

βούρτσα (βούρτσα ρείθρων), σχεδιάστηκαν 

και κατασκευάζονται αποκλειστικά από το 

εργοστάσιο της Johnston από χυτό κράμα 

αλουμινίου. 

Εσωτερικά έχουν ειδικό επίστρωμα 

ανθεκτικό στην τριβή των αναρροφούμενων 

απορριμμάτων. Στηρίζονται σε πλαίσιο με 

τροχούς από συμπαγές ελαστικό, το οποίο 

ανασύρεται και τοποθετείται σε θέση 

λειτουργίας με πνευματικό κύλινδρο 

(Pneumatic cylinder). Εσωτερικά φέρει δύο 

ακροφύσια νερού για τον έλεγχο της 

σκόνης και την "λίπανση" κατά την 

αναρρόφηση. Τα στόμια αναρρόφησης 

βρίσκονται στο άκρο των ειδικών σωλήνων 

από καουτσούκ τύπου αρμόνικας, υψηλής 

αντοχής  και με διάμετρο 250 χιλιοστών. 

Πλάτος χοάνης αναρρόφησης: 750 mm. 

Όταν το όχημα μετακινείται προς 

απόρρριψη, τα στόμια ανασύρονται και δεν 

ακουμπάνε το οδόστρωμα. Η απόδοση του 

συστήματος αναρρόφησης της Johnston 

είναι υψηλή.  

Η παροχή του αέρος που μπορεί να επιτύχει 

ο ανεμιστήρας με το στόμιο αναρρόφησης 

στην θέση λειτουργίας και τα φίλτρα 

συγκράτησης σχετικά καθαρά είναι 2,55 

m3/sec. 

Η υποπίεση που δημιουργεί ο ανεμιστήρας 

στο στόμιο αναρρόφησης με τις 

προηγούμενες προϋποθέσεις είναι 95 cm 

στήλης ύδατος. 

 

Σωλήνας αναρρόφησης. 

Στην κορυφή της δεξαμενής απορριμμάτων 

υπάρχει αναρτημένος σε περιστρεφόμενο 

στήριγμα κατά 300 μοίρες ειδικός σωλήνας 

αναρρόφησης με διάμετρο 200mm, που 

μπορεί να αναρροφήσει απορρίμματα σε 

απόσταση μέχρι 5m από το όχημα. Ο  

χειρισμός του είναι πολύ εύκολος, λόγω της 

ειδικής ανάρτησης. Φέρει μεταλλική 

προέκταση, η οποία χρησιμοποιείται στον 
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καθαρισμό φρεατίων ομβρίων υδάτων με 

αναρρόφηση. Επίσης, ο σωλήνας αυτός 

μπορεί να κάνει κινήσεις πάνω και κάτω σε 

απόσταση δύο μέτρων. 

 10 
Σύστημα 

σάρωσης  

  

Το σύστημα σάρωσης του μηχανήματος θα 

αποτελείται από δύο (2) κάθετες ψήκτρες 

(βούρτσες) ρείθρων  κατάλληλα 

τοποθετημένες και σχεδιασμένες, ο ρόλος 

των οποίων θα είναι η υποβοήθηση του 

συστήματος σάρωσης με την συγκέντρωση 

και καθοδήγηση των απορριμμάτων προς 

την κεφαλή του συστήματος αναρρόφησης, 

μεταβλητής ταχύτητας   με δυνατότητα 

ανυψώσεως καθόδου, αλλαγής γωνίας και 

θα είναι εφοδιασμένες με μηχανισμούς 

προστασίας από εμπόδια.  Οι ψήκτρες 

(βούρτσες) θα δουλεύουν κατ’ επιλογή 

δεξιά ή αριστερά για να επιτυγχάνεται 

μεγαλύτερο πλάτος σάρωσης.  

Μία οριζόντια βούρτσα κατάλληλης 

διαμέτρου και  πλάτους με σταθερή 

ταχύτητα περιστροφής και ρυθμιζόμενη 

πίεση στο οδόστρωμα με δυνατότητα 

ανυψώσεως και καθόδου.  

Και οι δυο πλευρικές βούρτσες θα 

διαθέτουν δυνατότητα ανυψώσεως – 

καθόδου, θα μπορούν να ρυθμιστούν ως 

προς την κλίση τους με το οδόστρωμα.  

Όλες οι κινήσεις των ψηκτρών θα 

ελέγχονται και θα εκτελούνται μέσω 

καταλλήλων υδραυλικών συστημάτων και 

θα είναι ρυθμιζόμενες (π.χ. πίεση 

λειτουργίας, ταχύτητα περιστροφής). 

Επίσης θα υπάρχουν κατάλληλα συστήματα 

προστασίας για οριακές περιπτώσεις 

λειτουργίας του συστήματος και θα φέρουν 

προστασία έναντι προσκρούσεων σε 

εμπόδια με ελαστική επαναφορά των 

ψηκτρών στο εσωτερικό του σαρώθρου. Η 

επαναφορά των βουρτσών  θα  γίνεται κατά 

φορά κίνησης των δεικτών του ορολογιού 

Η προσφορά της εταιρείας   εταιρεία Α. 

ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε  πληροί τις τεχνικές 

προδιαγραφές  και ενδεικτικά  : 

 

Σάρωση και ψήκτρες (βούρτσες). 

Η σάρωση επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό 

της πλευρικής και της οριζόντιας βούρτσας, 

οι οποίες αποκολλούν τα ξένα αντικείμενα 

από την επιφάνεια της οδού, τα 

συγκεντρώνουν και τα κατευθύνουν προς 

το στόμιο αναρρόφησης, απ' όπου 

αναρροφούνται στην δεξαμενή 

απορριμμάτων με ισχυρότατη 

αναρροφητική δύναμη. Όλος ο χειρισμός 

κατά την σάρωση και ο έλεγχος γίνονται 

μέσω απλών χειριστηρίων, τα οποία 

βρίσκονται στην καμπίνα του οδηγού, όπως 

φαίνεται και στην φωτογραφία στο 

επισυναπτόμενο έντυπο Johnston VT651, ο 

οδηγός του οχήματος μπορεί να τους κάνει 

μόνος του πολύ εύκολα. 

Πλευρικές βούρτσες - βούρτσες ρείθρων 

βρίσκονται στην δεξιά και την αριστερή 

πλευρά του οχήματος. Οι βούρτσες αυτές 

έχουν  στέλεχος και χαλύβδινα συρματίδια 

με "φούντα" με διάμετρο  700 mm .  

Παίρνουν κίνηση από υδραυλικούς 

κινητήρες  και οι βραχίονες στήριξης και 

ανάρτησης των τις ανασύρουν ή τις 

τοποθετούν αυτόματα σε θέση εργασίας με 

την βοήθεια υδραυλικού κυλίνδρου 

(Hydraulic cylinder). Η πίεση της βούρτσας 

πάνω στο δρόμο, καθώς και η γωνία της 

θέσης της μπορούν να ρυθμιστούν. Η δε 

ταχύτητα περιστροφής τους μπορεί να 

ρυθμιστεί από τις  0 - 200 στροφές το 

λεπτό. 

Το εργοστάσιο Johnston εφαρμόζει ειδική 

ανάρτηση για τις πλευρικές βούρτσες, τις 

οποίες προστατεύει κατά την πρόσκρουσή 

τους  σε κάποιο εμπόδιο με το να  

οπισθοχωρούν αυτόματα. Η πίεση της 

βούρτσας στην επιφάνεια του 

100-120 6,00 108 6,48 



84 

 

(δεξιόστροφα) για να μην καταπονούνται 

τα σημεία στήριξης των βουρτσών και να 

μην υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής των με 

εμπόδια. 

  

Το σάρωθρο θα είναι εφοδιασμένο με 

ελαστικό σωλήνα με μάνικα πλύσεως 

υψηλής πίεσης μήκους τουλάχιστον 10m, 

μεγάλης πίεσης και παροχής (ενδεικτικά 

100 bar και 30 l/min) και σύστημα ανέμης 

με αυτόματο περιτύλιγμα. 

 

οδοστρώματος         

ρυθμίζεται από τον οδηγό μέσα από την 

καμπίνα ανάλογα  με το είδος , την 

πυκνότητα των απορριμμάτων κα την 

κατάσταση των ρείθρων. Η ταχύτητα 

περιστροφής ρυθμίζεται επίσης και αυτή 

από το εσωτερικό της καμπίνας καθώς και 

η ταυτόχρονη χρήση των πλαϊνών 

βουρτσών εκατέρωθεν.  

H οριζόντια βούρτσα βρίσκεται κάτω από 

το όχημα και είναι κατασκευασμένη με 

τριχίδια από προπυλένιο. Παίρνει κίνηση 

κατ' ευθείαν από τον υδραυλικό κινητήρα. 

Ανασύρεται και τοποθετείται σε θέση 

λειτουργίας με την βοήθεια δύο (2) 

αεροκίνητων κυλίνδρων (Pneumatic 

Cylinders). H πίεση της επί του 

οδοστρώματος είναι ρυθμιζόμενη. Η γωνία 

της ως προς τον άξονα οχήματος ρυθμίζεται 

ΑΥΤΟΜΑΤΑ προς τα δεξιά ή αριστερά του 

οχήματος, για να κατευθύνει τα 

απορρίμματα ανάλογα με την πλευρά της 

οδού, που σαρώνει το μηχάνημα. 

Διαστάσεις κεντρικής (οριζόντιας) 

βούρτσας: 

Διάμετρος: 406 χιλιοστά. 

Μήκος: 1300 χιλιοστά. 

Ταχύτητα περιστροφής: 160 στροφές το 

λεπτό, σταθερές. 

 

Εκτοξευτήρας νερού - Πιστολέτο 

Το αναρροφητικό σάρωθρο Johnston 

VT651 διαθέτει στον στάνταρντ εξοπλισμό 

του σύστημα υψηλής πίεσης νερού (100 

Bar) και παροχής 30L/min με εκτοξευτήρα 

τύπου "πιστολέτο" και σωλήνα μήκους 10 

μέτρων με αυτόματη περιτύλιξη για το 

πλύσιμο των ρείθρων, οχημάτων, την 

αποκόλληση αφισών κλπ. 

 

11 

Υδραυλικό 

σύστημα,    

Hλεκτρικό 

σύστημα 

Σελ 70 τεχνικών προδιαγραφών 

Η προσφορά της εταιρείας   εταιρεία Α. 

ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε  πληροί τις τεχνικές 

προδιαγραφές  και ενδεικτικά  : 

 

Υδραυλικό σύστημα. 

Τύπος αντλίας : Γραναζωτή. 

Χωρητικότητα δεξαμενής  λαδιού 75 λίτρα. 

100-120 10,00 100 10,00 
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Χωρητικότητα πλήρους συστήματος 90 

λίτρα. 

Ικανότητα υδραυλικής αντλίας στην έξοδο 

32 λίτρα/λεπτό  σε 150 Bar. 

Το υδραυλικό σύστημα θα αποτελείται από 

ανεξάρτητα κυκλώματα για να αποφεύγεται 

η συσσώρευση βλαβών και θα 

τροφοδοτείται από μία δεξαμενή 

υδραυλικού υγρού. 

Η δεξαμενή υδραυλικού λαδιού θα φέρει 

εξωτερικό δείκτη στάθμης και φίλτρο 

λαδιού συνδεδεμένο με  αντίστοιχη λυχνία 

στην καμπίνα του χειριστή κατά προτίμηση.  

Θα είναι τέτοιο ώστε να παρέχει τη μέγιστη 

μηχανική / υδραυλική αποτελεσματικότητα 

όλων των συσκευών. Θα αποτελείται από 

αντλίες για καλύτερη κατανομή της 

παρεχόμενης πίεσης στους διάφορους 

μηχανισμούς, που θα λαμβάνουν κίνηση 

από τον βοηθητικό κινητήρα. Θα είναι 

επίσης εξοπλισμένο με βαλβίδες ασφαλείας.    

Όλα τα εξαρτήματα και  συσκευές θα  είναι 

εύκολα προσβάσιμα για εργασίες 

συντήρησης. 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το ηλεκτρικό σύστημα είναι σχεδιασμένο 

και κατασκευασμένο έτσι ώστε να παρέχει 

τη μέγιστη ασφάλεια και τη μεγαλύτερη 

δυνατή επισκεψιμότητα.  Όλες οι 

καλωδιώσεις  είναι καλά μονωμένες  όπως 

και η ασφαλειοθήκη. Το ηλεκτρικό 

σύστημα περιλαμβάνει πλήρη σύστημα 

φωτισμού σύμφωνα με τον ΚΟΚ  καθώς 

και δυο αναλάμποντες  φανούς ένα 

εμπρόσθιο και ένα πίσω. 

Είναι σύμφωνο με τους ισχύοντες 

κανονισμούς για την κυκλοφορία σε 

δρόμους και θα περιλαμβάνει : 

  Δύο πορτοκαλοκίτρινους  φανούς . 

 Διαφορετικό χρωματισμό για όλα τα 

καλώδια του ηλεκτρικού συστήματος 

για την εύκολη απομόνωση της βλάβης 

σε περίπτωση που χρειαστεί επισκευή.  

Φέρει χειριστήριο το οποίο  χρησιμεύει για 

την ανύψωση-καταβίβαση του κάδου 

καθώς και για το άνοιγμα-κλείσιμο της 
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πίσω πόρτας. 

 

12 

Λοιπός και 

πρόσθετος 

Εξοπλισμός 

 Η προσφορά της εταιρείας   εταιρεία Α. 

ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε  πληροί όλες τις  

τεχνικές προδιαγραφές  και φέρει:  

 

Με ένα (1) τιμόνι  δεξιά και μόνιτορ - 

κάμερα  επίβλεψης στο αριστερό μέρος και 

όπισθεν. 

Όργανα ελέγχου - χειρισμού. Ο τύπος αυτός 

είναι κατάλληλος και για την σάρωση 

μονόδρομων.  

 

Διπλό σύστημα αναρρόφησης αριστερά -  

δεξιά. 

Φέρει δύο (2) στρογγυλές βούρτσες δεξιά 

και αριστερά και μια  οριζόντια βούρτσα.   

Σαρώνει τα ρείθρα και στα δύο πλάγια του 

δρόμου, ενώ κινείται πάντα στην 

κατεύθυνση της κίνησης του μονόδρομου.  

 

Σωλήνας αναρρόφησης, περιστρεφόμενου 

βραχίονα, καθαρισμού φρεατίων ομβρίων 

υδάτων, νησίδων ασφαλείας κλπ. ο οποίος 

βρίσκεται στην οροφή του μηχανήματος.  

 

Σύστημα MAXIGAP, που ανοίγει τις 

χοάνες προκειμένου να δεχθούν ογκώδη 

αντικείμενα όπως πέτρες, μπουκάλια, 

ψόφια ζώα κλπ. 

Σύστημα στο οποίο η ταχύτητα 

περιστροφής  των πλαϊνών ψηκτρών είναι 

ρυθμιζόμενη από την καμπίνα του οδηγού. 

 

Σύστημα POWATHRUST, που ρυθμίζει 

την πίεση των πλαϊνών ψηκτρών επί του 

οδοστρώματος. 

 

Σύστημα SIMULTANEOUS που αυξάνει 

το πλάτος σάρωσης σε 3600 mm 

ενεργοποιώντας και τις δύο πλαϊνές 

σκούπες ταυτόχρονα. 

 

Αυτόματο σύστημα ασφαλείας, που 

διακόπτει την παροχή πετρελαίου σε 

περίπτωση υπερθέρμανσης ή όταν η πίεση 

100-120 4,00 100 4,00 
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του ελαίου δεν είναι η απαιτούμενη στον 

βοηθητικό κινητήρα. 

 

Σύστημα υψηλής πίεσης νερού (100 ΒΑR) 

με εκτοξευτήρα τύπου πιστολέτο και 10m 

ελαστικό σωλήνα με αυτόματο τύλιγμα για 

πλύσιμο πεζοδρομίων, αποκόλληση αφισών 

κλπ. 

  ΓΕΝΙΚΑ  
        

 

 

14 

 

 Εγγύηση καλής 

λειτουργίας - 

αντισκωριακή 

προστασία  

Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής 

λειτουργίας τουλάχιστον για ένα (1) έτος 

(η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα 

προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 

εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, 

χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του 

μισθωτή-αγοραστή, την αντικατάσταση ή 

επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή 

φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό 

χειρισμό). 

 

Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης 

αντισκωριακής προστασίας πλαισίου  και 

υπερκατασκευής τουλάχιστον για τρία (3) 

έτη .  

Η εγγύηση καλής λειτουργίας που 

προσφέρουμε είναι ένα (1) έτος για το 

σύνολο του εξοπλισμού (πλαίσια και 

υπερκατασκευές) και η εγγύηση 

αντισκωριακής προστασίας είναι τρία (3) 

έτη για το σύνολο του εξοπλισμού (πλαίσια 

και υπερκατασκευές). Οι εγγυήσεις είναι 

ανεξάρτητες από οποιεσδήποτε 

εργοστασιακές εγγυήσεις και θα 

καλύπτουν, χωρίς καμία επιβάρυνσή σας, 

την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 

οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη 

οφειλόμενης σε κακό χειρισμό. 

 

100-120 13,00 100 13,00 

15 

Εξυπηρέτηση 

μετά την 

πώληση- 

Τεχνική 

υποστήριξη- 

Χρόνος 

παράδοσης 

ζητούμενων 

ανταλλακτικών 

– Χρόνος 

ανταπόκρισης  

συνεργείου – 

Χρόνος 

αποκατάστασης 

Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών 

τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα 

παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά 

ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 

ημέρες. Οι εκπτώσεις που θα τυγχάνει ο 

Μισθωτής-αγοραστής επί των εκάστοτε 

κάθε φορά επίσημων τιμοκαταλόγων σε 

ανταλλακτικά και εργασίες θα είναι 

μεγαλύτερες του 20%. 

 

Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  

αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / 

service. Η ανταπόκριση του συνεργείου 

συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το 

πολύ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από 

την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η 

έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός δέκα 

(10) εργασίμων ημερών. 

Η εταιρεία Α. ΑΚΟΥΣΗΣ Α.Ε πρόσφερε : 

  Aνταλλακτικά για το σύνολο του 

εξοπλισμού για τουλάχιστον δέκα 

πέντε (15) έτη. Το διάστημα 

παράδοσης των ανταλλακτικών θα είναι 

μικρότερο από δέκα (10) ημέρες. Οι 

εκπτώσεις   των εκάστοτε κάθε φορά 

επίσημων τιμοκαταλόγων σε 

ανταλλακτικά και εργασίες θα είναι 

μεγαλύτερες του 20%. 

 Η συντήρηση για το σύνολο του 

εξοπλισμού θα γίνεται είτε στο 

συνεργείο  «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», Ιερά 

Οδός 162, Τ.Κ. 122 42 Αιγάλεω 

Αττικής, είτε από τα τέσσερα (4) κινητά 

συνεργεία που διαθέτει για επιτόπου 

επέμβαση. Η ανταπόκριση του 

συνεργείου συντήρησης / 

αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ 

εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από 

την έγγραφη  ειδοποίηση περί βλάβης 

και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ 

εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. 

100-120 11,00 102 11,22 



88 

 

Διαθέτει άδεια λειτουργίας του 

συνεργείου σε ισχύ, καθώς και όλα τα 

απαραίτητα πιστοποιητικά (π.χ. 

πυρασφάλειας) για την λειτουργία του. 

 Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης 

είναι πιστοποιημένη κατά ISO 

9001:2008 και ISO 14001:2004.    

 Κατά την παράδοση θα προσκομίσει τις 

εγκρίσεις τύπου για όλα τα 

ολοκληρωμένα οχήματα βάσει των 

διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 

2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, 

που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση 

του Υπουργείου Υποδομών, 

Μεταφορών & Δικτύων προκειμένου να 

είναι εφικτή η ταξινόμηση των 

οχημάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες 

σχετικές διατάξεις. 

16 
Χρόνος 

παράδοσης  

Ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων 

ειδών ορίζετε σε έξι (6) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων 

ειδών είναι έξι (6) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

100-120 6,00 100 6,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

 

102,85 
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Η Συνολική Βαθμολογία του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει ως εξής : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ομόφωνα η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί και εισηγείται: 

Την αποδοχή της προσφοράς του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία: 

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », καθώς 

καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων της διακήρυξης και των λοιπών διαγωνιστικών τευχών, ώστε να 

συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που αφορά στο άνοιγμα της Οικονομικής Προσφοράς. 

Το παρόν πρακτικό ολοκληρώθηκε σήμερα 26-01-2017 ημέρα Πέμπτη και υπογράφεται από την 

Επιτροπή σε τέσσερα αντίτυπα.  

 

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την  εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διεξαγωγής και Αξιολόγησης με αρ. πρωτ.: 

2/6008/27.01.2017,  

 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 αριθμ. 505/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι 

όροι του διαγωνισμού, 

       

 

 

 

 

Α/Α Είδος Τεμάχια 
Συνολική 

Βαθμολογία 

1 
Απορριμματοφόρα οχήματα, τύπου πρέσας 

χωρητικότητας  16m
3
 

5 102,36 

2 Αναρροφητικό Σάρωθρο χωρητικότητας 5-6 m
3
 1 102,85 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α. Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό 1 της επιτροπής του διαγωνισμού για την ««Προμήθεια με 

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

 

Β. Αποδέχεται την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς καλύπτει το σύνολο των 

απαιτήσεων της διακήρυξης και των λοιπών διαγωνιστικών τευχών, ώστε να συνεχίσει στο επόμενο 

στάδιο του διαγωνισμού. 

 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς και εκείνου που τέθηκε 

εκτός αυτής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας 

συνεδρίασης. 

      

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 Σάββας Διακοσταματίου                                   Ατσίδη Ελπίδα                                                      

       Αντιδήμαρχος                                                                                                                                                             

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Κορωναίος Ιωάννης  

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

Ψυλλάκης Βασίλειος  

Μουτάφης Δήμος – Μιχαήλ  

Κυριαζής Στέφανος 

Παρδαλός Στέργος   
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