
   

 1 

 
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: 7/01-02-2017 
  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τετάρτη 01 

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

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

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

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

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

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

Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/7148/01-02-2017, η οποία κοινοποιήθηκε 

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

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

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

επτά (7) μέλη και ονομαστικά: 

 

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

Μιχαήλ, 4. Ψυλλάκη Βασίλειο, 5. Μουτάφη Δήμο-Μιχαήλ, 6. Κυριαζή Στέφανο, 7. Μανωλάκη 

Αλέξανδρο, 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Ατσίδη Ελπίδα (Αντιπρόεδρος) (δικ/νη), η οποία αναπληρώνεται από το 

πρώτο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Κυριαζή Στέφανο, λόγω έλλειψης 

αναπληρωματικών μελών της μειοψηφίας, 2.  Παπαδημητρίου - Ξεπαπαδάκη Βασιλική (δικ/νη), η 

οποία αναπληρώνεται από το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Παρδαλό 

Στέργο, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 3. Δράκο Μιχαήλ (δικ/νος), 

ο οποίος αναπληρώνεται από το τρίτο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Μανωλάκη 

Αλέξανδρο, λόγω έλλειψης αναπληρωματικών μελών της μειοψηφίας, 4. Σπανό – Παπαγιάννη 

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

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

Τριανταφυλλιάς, της κ. Παπαγεωργίου Μαρίας και της κ. Καρτάνου Παρασκευής, υπαλλήλων του 

τμήματος διοικητικής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής,  

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

παρούσα έκτακτη συνεδρίαση, λέγοντας ότι θα πρέπει να διευθετηθεί άμεσα το παρακάτω θέμα, 

για την εύρυθμη λειτουργία  του Δήμου μας. Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

 

ΘΕΜΑ 1o                                                Απόφ. Αρ. 37/2017 (Α.Δ.Α: ΨΗΤΚΩ1Ρ-ΒΤΧ)   

Έγκριση δεύτερου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών και 

κατακύρωση προσωρινού αναδόχου του ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: 

«Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και 
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μηχανήματος έργου»  

(Εισήγηση Επιτροπής Διενέργειας, Διεξαγωγής και Αξιολόγησης Προσφορών, με αρ. πρωτ. 

2/6910/31-01-2017) 
 

O ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής τους λόγους του κατεπείγοντος 

θέματος, σύμφωνα με την εισήγηση που ακολουθεί με αρ. πρωτ.: 2/6919/31-1-2017 της Δ/νσης 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, καθώς επίσης και την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας, 

Διεξαγωγής και Αξιολόγησης,  με αρ. πρωτ. 2/6910/31-01-2017 δια της οποίας κοινοποιείται το 

2
ο
 πρακτικό ως κατωτέρω: 

    «Κύριε Πρόεδρε, 

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

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

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

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

Η Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου, επιτελεί σημαντικό έργο, που 

άπτεται τόσο της υγιεινής όσο και της αισθητικής εικόνας ενός από τους σημαντικότερους 

τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Το έργο αυτό, πρέπει να είναι από όλες τις απόψεις 

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

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

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

κατάλληλος μηχανολογικός εξοπλισμός (απορριμματοφόρα, ανοικτά φορτηγά, σάρωθρα, κ.τ.λ.). 

Όπως είναι ήδη ευρέως γνωστό ο σημερινός στόλος της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης περιλαμβάνει αρκετά παλαιά οχήματα (απορριμματοφόρα) και μηχανήματα έργου 

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

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

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

συντήρησης και επισκευής του στόλου. 

Μετά τα παραπάνω και επειδή είναι επιτακτική η ανάγκη της άμεσης προμήθειας 

παρακαλούμε όπως ορίσετε Οικονομική επιτροπή το συντομότερο δυνατό για την εξέταση του 2
ου

 

πρακτικού.  

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Μάτση 

Παναγιώτη και του Αντιδημάρχου Δ/νης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ) 

 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση 2
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 λήψης απόφασης 

 

 Σας διαβιβάζουμε συνημμένα σε δύο αντίγραφα το 2
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 

και Αξιολόγησης Προσφορών του ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) 

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

την λήψη σχετικής απόφασης.  

 Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία». 
 Συνημμένα : 2

ο
 Πρακτικό σε δύο αντίγραφα  

 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της αρμόδιας επιτροπής κ. Σαρικά Εμμανουήλ) 



   

 3 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΙI 

   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ 

ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΤΙΜΗΣ 

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της προμήθειας: 

«Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και 

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

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

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/104310/2016   

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 30540 

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 16PROC005548537 2016-12-09 

 

Στην Ρόδο σήμερα, ημέρα Τρίτη, 31
η
 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ. 

στα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, οι παρακάτω: 

 

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

Επισκευής Οχημάτων και Μηχανημάτων Δ/νσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων Δ. 

Ρόδου, ως Πρόεδρος  

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

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

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

Διαχείρισης Υλικών Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών  Δ/νσης Τροχαίου Υλικού και 

Μηχανημάτων Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

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

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

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

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

Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του 2
ου

 

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

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

έχοντας υπόψη :  

 

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

2. Το με αριθμό πρωτ. 2/6008/37-01-2017 έγγραφό μας, με το οποίο διαβιβάσαμε το Πρακτικό Ι 

στην Οικονομική Επιτροπή Ρόδου για εξέτασή του και λήψη απόφασης. 

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

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

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

προσφορών ο μοναδικός διαγωνιζόμενος Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία : 

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
4. Την από 27-01-2017 ανάρτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ της Απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής Ρόδου 

5. Το με αριθμό πρωτ. 2/6414/30-01-2017 έγγραφό μας με το οποίο γνωστοποιούμε μέσω 

ανάρτησής του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και μέσω fax στον Οικονομικό Φορέα 

:«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

την ημερομηνία ανοίγματος της Οικονομικής του Προσφοράς, 
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προβήκαμε στην συνέχιση του διαγωνισμού (2
ο
 στάδιο – άνοιγμα Οικονομικών Προσφορών)  

συντάσσοντας το παρών Πρακτικό. 

 

Στις 11:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει  στο ηλεκτρονικό άνοιγμα της Οικονομικής Προσφοράς, που υποβλήθηκε μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά παρουσιάζεται στον πίνακα του υποφακέλλου 

(Οικονομική προσφορά), όπως ελήφθη από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ως ακολούθως: 

 
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΠΟΣΟΤ/ΤΑ 

(Τεμάχια) 

ΣΥΝΟΛΟ 

€ 

ΤΙΜΗ 

ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ € 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6) = 

(4) χ (5) 

(7) = 

(6) / (60) 

Α1 
34144512-

0 

Απορριμματοφόρο τύπου 

πρέσας χωρητικότητας   

16 m
3
 

180.400,00 5 902.000,00 15.033,33 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α   902.000,00 15.033,00 

Φ.Π.Α 24% 216.480,00 3.608,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α   1.118.480,00 18.641,33 

ΟΜΑΔΑ Β : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΠΟΣ/ΤΗΤΑ 

(Τεμάχια) 

ΣΥΝΟΛΟ 

€ 

ΤΙΜΗ 

ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ € 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4)  
(7) = 

(6) / (60) 

Β1 34144431-8 
Αναρροφητικό  σάρωθρο 

χωρητικότητας  5-6 m
3
 

248.000,00 1 248.000,00 4.133,33 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 248.000,00 4.133,33 

Φ.Π.Α 24% 59.520,00 992,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α   307.520,00 5.125,33 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 (Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και αξιολόγηση), 

παράγραφος 13.3 (Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών) η ανηγμένη προσφορά,  

προκύπτει από τον τύπο:   λ =  Ο.Π. 

                                                     U 

Όπου : Ο.Π. = Οικονομική Προσφορά  

και     : U = Συνολική Βαθμολογία  

η συνολική βαθμολογία σύμφωνα με το Πρακτικό Ι ήταν : 

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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Άρα : 

Ανηγμένη προσφορά για τα πέντε απορριμματοφόρα : λ = 902.000,00/102,36 = 8.812,036 

(χωρίς ΦΠΑ 24%) 

 

Ανηγμένη προσφορά για το σάρωθρο : λ = 248.000,00/102,85 = 2.411,279 (χωρίς ΦΠΑ 24%) 

 

Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε σε έρευνα για να διαπιστώσει κατά πόσο 

είναι συμφέρουσα ή όχι η προσφορά του Οικονομικού Φορέα ώστε να εισηγηθεί αρμόδια στην 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου και κατέληξε στα παρακάτω :  

  

Α)  
Η  χρηματοδοτική μίθωση (leasing) σήμερα αποτελεί έναν εναλλακτικό και ευέλικτο 

τρόπο χρηματοδότησης των Δήμων έναντι των παραδοσιακών μεσομακροπρόθεσμων 

τραπεζικών δανείων.  Συνεπώς, είναι ένας μηχανισμός που παρέχει τη δυνατότητα σε 

έναν Δήμο να συμπληρώσει, να ανανεώσει, να εκσυγχρονίσει ή να επεκτείνει τον 

μηχανολογικό εξοπλισμό του χωρίς να διαθέσει δικά του κεφάλαια. 

Η Χρηματοδοτική Μίσθωση (LEASING) είναι ένα δάνειο τακτής λήξης (Δ.Τ.Λ.) 

με περισσότερες εξασφαλίσεις. Επομένως η μίσθωση φέρει μικρότερο κίνδυνο για τον 

Δήμο, απ’ ότι ο τραπεζικός δανεισμός, δεδομένου ότι Δήμος έχει μεταβιβασμένο στο 

όνομα του τον μηχανολογικό εξοπλισμό. 

H χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

 Μηδενικό κίνδυνο απρόβλεπτων δαπανών καθώς το μίσθωμα ορίζεται σταθερό 

εκ των προτέρων. 

 Είναι εργαλείο χρηματοδοτήσεως για την απόκτηση πάγιου μηχανολογικού 

εξοπλισμού. Μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου, ο Δήμος  αποκτά την πλήρη 

κυριότητα του εξοπλισμού, έναντι προσυμφωνημένου συμβολικού τιμήματος 

(π.χ.1€). 

 Γρηγορότερη διαδικασία  σε σχέση με άλλες μορφές χρηματοδότησης  

 Ευκολία στις προβλέψεις και στην κατάρτιση προϋπολογισμού, ακρίβεια και 

αξιοπιστία με πάγια έξοδα . 

 Διατήρηση ρευστότητας. Με εργαλείο χρηματοδοτήσεως το Leasing, ο Δήμος  

αποφεύγει τη δέσμευση κεφαλαίων για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού και 

διατηρεί τη ρευστότητά του, η οποία αποτελεί και το κλειδί για την περαιτέρω 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του. 

 Σταδιακή εκταμίευση Φ.Π.Α. Ο αναλογών Φ.Π.Α. δεν εκταμιεύεται άμεσα από 

τον Δήμο, όπως στην περίπτωση επενδύσεως μέσω τραπεζικού δανείου ή 

αυτοχρηματοδοτήσεως, αλλά σταδιακά, κατά τη διάρκεια της συμβάσεως, μέσω 

των μισθωμάτων.   

 Προγραμματισμός δαπανών. Η διάρκεια της μισθώσεως και το ύψος του 

μισθώματος προσαρμόζονται ανάλογα με τις ταμειακές ροές (εποχικότητα) του 

Δήμου  

 Αποφυγή υπέρμετρου δανεισμού και άμεσης καταβολής υψηλών ποσών για την 

απόκτηση   του αναγκαίου εξοπλισμού 

 Άμεση απόκτηση και χρησιμοποίηση του απαραίτητου εξοπλισμού 

 Βελτιώνεται η εικόνα του ισολογισμού του Δήμου και της κεφαλαιακής του 

διάρθρωσης, επειδή η υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων δεν εμφανίζεται στα 
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στοιχεία παθητικού (μόνο σε λογαριασμούς τάξεως). 

 Μικρότερες εγγυήσεις και απλούστερες διαδικασίες 

 Αποφυγή τεχνολογικής απαξίωσης του εξοπλισμού του Δήμου. 

Από την άλλη πλευρά: 

Η παλαιότητα των οχημάτων του Δήμου επιφέρει: 

 Επιπλέον οικονομική επιβάρυνση συντήρησης κατά 40% λόγω των 

χιλιομετρικών αποστάσεων που πρέπει  να διανύουν τα οχήματα για τις εργασίες 

αποκομιδής εντός του Δήμου και για την μετακίνησή τους μέχρι τον ΧΥΤΑ 

(συνολικά 80km/ημερησίως)  

 Αύξηση του χρόνου παραμονής στα συνεργεία κατά  25% και απουσία τους από 

την αποκομιδή. 

 Αύξηση των καθημερινών ελέγχων και περισσότερη ενασχόληση του προσωπικού 

συντήρησης . 

 Αύξηση κατανάλωσης καυσίμου κατά 40%. 

 Σημαντική αύξηση εκπομπών καυσαερίων κατά 200% (σε σχέση με τα σημερινά 

όρια) στο περιβάλλον και ιδιαίτερα κατά την εργασία αποκομιδής εντός του Δήμου 

(ιδιαίτερα σε στενούς δρόμους και με έντονη κυκλοφορία). 

 Σημαντικότατη αύξηση εκπομπής μικροσωματιδίων μεγαλύτερων των 10PM με 

κίνδυνο πρόκλησης πνευμονικών διαταραχών και προβλημάτων σε άτομα σε 

άσθμα. Tα μικροσωματίδια PM10 είναι αυτά που έχουν αεροδυναμική διάμετρο 

έως και 10 μικρόμετρα. Προέρχονται είτε από φυσικές είτε από ανθρωπογενείς 

αιτίες (καυσαέρια αυτοκινήτων και βιομηχανιών, κάθε μορφής καύσης κυρίως 

υγρών και στερεών καυσίμων κτλ) 

 Σημαντική αύξηση εκπομπής θορύβου κατά 150% (σε σχέση με τα σημερινά 

όρια)  στο περιβάλλον με έντονη διαμαρτυρία των κατοίκων. 

 Αύξηση του χρόνου εργασίας και μετακίνησης λόγω χαμηλής ταχύτητας  κίνησης 

κατά 50%. 

 Δυσκολία εξεύρεσης ανταλλακτικών. 

 Έλλειψη  συστημάτων ασφαλείας σύμφωνα με τα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 

 Χαμηλή ποιότητα εργασίας. 

Όπως διαφαίνεται από τα ανωτέρω η αναγκαιότητα για την αντικατάσταση 

μερικώς του υπάρχοντος παλαιού εξοπλισμού είναι  επιβεβλημένη και αναγκαία 

για την εύρυθμη λειτουργία της αποκομιδής απορριμμάτων και την τήρηση των 

Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Αυτό εξάλλου τεκμηριώνεται και στην με αριθμό 

542/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου που ενέκρινε ομόφωνα την 

αναγκαιότητα της προμήθειας.  
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Β) 
Είναι δυνατή η κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διεθνή διαγωνισμού με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – τιμής στον μοναδικό υποψήφιο 

προμηθευτή που συμμετείχε εξαρχής στον διαγωνισμό και υποβάλλει τεχνικώς 

αποδεκτή προσφορά εφόσον οι εκάστοτε τιθέμενες προδιαγραφές ή κριτήρια 

επιλογής δεν περιορίζουν τον κύκλο των δυνάμενων να συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό, και τα κριτήρια καταλληλότητας ή αξιολόγησης και ανάθεσης πρέπει να 

είναι σαφή και να σχετίζονται με την ορθή και αποτελεσματική εκτέλεση της 

συγκεκριμένης σύμβασης.  

Οι όροι στη σχετική διακήρυξη ήταν τέτοιοι που δεν λειτούργησαν αποτρεπτικά στη 

συμμετοχή περισσότερων υποψηφίων στο διαγωνισμό, με συνέπεια τον μή 

περιορισμό του ανταγωνισμού. 

 

Γ)  
Την υπέρμετρη δυσκολία αποκομιδής απορριμμάτων που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας 

λόγω παλαιότητας και έλλειψης εξοπλισμού, σημειωτέων ότι το νεότερο 

απορριμματοφόρο αποκτήθηκε το 2009, κρίνεται επιβεβλημένη και αναγκαιότατη η 

παρούσα προμήθεια.  

 

 

Τέλος η Επιτροπή Διαγωνισμού βρήκε πρόσφατες υπογεγραμμένες συμβάσεις Δήμων που 

πραγματοποίησαν όμοιες προμήθειες και τις συνέκρινε με αυτές του Δήμου Ρόδου. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 

LEASING 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟ 

ME LEASING 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΙΩΝ ME 

LEASING  

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΔΗΜΟΣ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ

Ο 16κμ 172.000,00 € 227.040,00 € 182.000,00 € 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ

Ο 16κμ 137.939,52 € 182.080,17 € 182.000,00 € 

ΔΗΜΟΣ  

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ

Ο 16κμ 166.645,16 € 219.971,61 € 182.000,00 € 

ΔΗΜΟΣ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Α.Π. : 48616/ 

25-10-2016 

ΣΑΡΩΘΡΟΝ 5-6 κμ  

(ΜΕ LEASING) 

  

265.950,00 € 250.564,52 € 

  

Κατόπιν των ανωτέρω ομόφωνα η Επιτροπή Διαγωνισμού  

γνωμοδοτεί και εισηγείται προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής : 

 

1. Την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – 

ΤΙΜΗΣ, 

 

για την «Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και  

μηχανήματος έργου», και την αποδοχή της προσφοράς του διαγωνιζόμενου Οικονομικού Φορέα 
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με την επωνυμία :«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που προσέφερε : 

 

Τιμή 180.400,00 € χωρίς ΦΠΑ 24% ανά απορριμματοφόρο (902.000,00 € για τα πέντε 

απορριμματοφόρα 16 κ.μ. χωρίς ΦΠΑ 24%)  

 

Τιμή 248.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 24 % για το σάρωθρο. 

 

2. Να ονομαστεί ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία :«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» “Προσωρινός Ανάδοχος” και να 

προχωρήσει η επιτροπή στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 14 της 

Διακήρυξης και το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016  

 

Το παρόν πρακτικό ολοκληρώθηκε σήμερα 31-01-2017 ημέρα Τρίτη 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.: 2/6910/31.01.2017,  

• Το 2
ο
 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής του εν λόγω διαγωνισμού,  

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

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

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

οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

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

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

διατάξεις 

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

και 4127/2013» (Α΄ 107) 

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

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

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

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

τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 248). 

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

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

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

διαγωνισμού, 

       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό 2ο της επιτροπής του διαγωνισμού για την «Προμήθεια με 

χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανήματος έργου»,  
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Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία με την 

επωνυμία: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και την ανακηρύσσει “Προσωρινό Ανάδοχο” που προσέφερε: Τιμή 180.400,00 € 

χωρίς ΦΠΑ 24% ανά απορριμματοφόρο (902.000,00 € για τα πέντε απορριμματοφόρα 16 κ.μ. 

χωρίς ΦΠΑ 24%)  

Τιμή 248.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 24 % για το σάρωθρο. 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί την επιτροπή να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, σύμφωνα με 

το άρθρο 14 της Διακήρυξης και το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 
 

 

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                                                     

 

 Σάββας Διακοσταματίου                                                      

     Αντιδήμαρχος                                                                                                                                                         

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος  

 

 

Κορωναίος Ιωάννης  

 

 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

 

 

Ψυλλάκης Βασίλειος  

 

 

Μουτάφης Δήμος - Μιχαήλ  

 

 

Κυριαζής Στέφανος 

 

 

Μανωλάκης Αλεξάνδρος  

 

 


