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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Αριθμός: 14/23-03-2017 
 

 Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και 

ώρα 12:00 μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 147/5-3-2017 «περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 

του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010)και 95 του Ν.3463/2006, την αριθ. 811/14-3-2017 «περί του ορισμού & 

ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/21305/23-03-2017, 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 έξι (6) μέλη και 

ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κορωναίο Ιωάννη, 2. Μανωλάκη Αλέξανδρο, 3. Σταυρή Μιχαήλ, 4. Ψυλλάκη 

Βασίλειο, 5. Δράκο Στέφανο, 6. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μουτάφη Δήμο – Μιχαήλ (δικ/νος) , ο οποίος αναπληρώνεται από το 1
ο
 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Παλαιολόγο Μιχαήλ, 2. Παρασκευά Δημήτριο (δικ/νος), ο 

οποίος αναπληρώνεται από το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Σαρικά Γεώργιο, ο οποίος αν 

και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί,  3. Καραγιάννη Μαρία (δικ/νη), η οποία αναπληρώνεται 

από το 1
ο
 αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Σαρρή - Υψηλάντη Σταματία η οποία αν και κλήθηκε 

δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί,  4. Κασσανή Ευγένιο (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 2
ο
 

αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Τοκούζη Παναγιώτη ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό 

να παρευρεθεί, 5. Σπανός - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), 

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

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

Οικονομικής Επιτροπής και του κ. Ανθούλα Κυριάκου, προϊσταμένου του τμήματος Σχεδιασμού της Δ/νσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,  

 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.: 2/20936/22-3-2017 της Δ/νσης Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης, καθώς επίσης και την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας, Διεξαγωγής και Αξιολόγησης,  

με αρ. πρωτ. 2/20932/23-03-2017 δια της οποίας κοινοποιείται το 3
ο
 πρακτικό ως κατωτέρω: 

 

      Κύριε Πρόεδρε,  

Σας στάλθηκε σήμερα το 3
ο
 Πρακτικό από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού της 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 »  
Επειδή η Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου, επιτελεί σημαντικό έργο, που 

άπτεται τόσο της υγιεινής όσο και της αισθητικής εικόνας ενός από τους σημαντικότερους τουριστικούς 
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προορισμούς της Μεσογείου.  

Επειδή 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.  

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

Ανακύκλωσης περιλαμβάνει αρκετά παλαιά οχήματα (απορριμματοφόρα) και μηχανήματα έργου 

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

Διεύθυνσης αφ’ ετέρου δε εμφανίζουν συχνά και πυκνά προβλήματα με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το 

έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων. 

Επειδή είναι προφανής τόσο η έλλειψη όσο και η συνεχώς αυξανόμενη ανεπάρκεια του Δήμου Ρόδου σε 

οδηγούς και εργατοτεχνικό προσωπικό καθαριότητας. 

Επειδή, ήδη κρίθηκε επιτακτική η συνδρομή του ιδιώτη, παρακαλούμε όπως ορίσετε συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής το συντομότερο δυνατό για την εξέταση του 3
ου

 πρακτικού.  

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία. 

 

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

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

 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση 3
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών 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». 

 

 Σας διαβιβάζουμε συνημμένα σε δύο αντίγραφα το 3
ο
 Πρακτικό του ανοικτού δημόσιου διεθνή 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσίας του θέματος και παρακαλούμε για τις δικές σας 

ενέργειες.  

 Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία. 

 Συνημμένα : 2
ο
 Πρακτικό σε δύο αντίγραφα  

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προέδρου και των μελών της αρμόδιας επιτροπής) 

 

3o  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    

 

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας: 

«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» 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ημέρα Τρίτη 21 του μηνός 

Μαρτίου του έτους 2017 και ώρα 09:00 π.μ. (σύμφωνα με την υπ’αρ. 2/99351/ 23-11-2016, ΑΔΑ: 

ΩΕ7ΤΩ1Ρ-09Α, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1. Κυριάκος Ανθούλας, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. υπάλληλος της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης Δ. Ρόδου, ως Πρόεδρος  

2. Αλέξανδρος Μπεκιάρης, Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε. υπάλληλος της Δ/νσης Τ.Υ  Δ. Ρόδου, ως μέλος 

3. Κωνσταντίνος Βασιλώττος , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  υπάλληλος της Δ/νσης Τ.Υ  Δ. Ρόδου, 

ως μέλος, 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για τη συγκεκριμένη παροχή 

Υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 461/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, της 

οποίας οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την υπ’αρ. 472/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου, για την 

σύνταξη του παρόντος 3
ου

 Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας 

«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»  
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και έχοντας υπόψη : 

1. Το από 13-01-2017 συνταχθέν από εμάς 1
ο
 Πρακτικό. 

2. Το με αριθμό πρωτ. 2/2336/13-01-2017 έγγραφό μας, με το οποίο διαβιβάσαμε το 1
ο
 Πρακτικό στην 

Οικονομική Επιτροπή Ρόδου για εξέτασή του και λήψη απόφασης. 

3. Την με αριθμό 16/13-01-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ρόδου (ΑΔΑ : ΨΡΧ7Ω1Ρ-Λ45) 

που εγκρίνει το 1
Ο
 Πρακτικό όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε αρμόδια, σύμφωνα με το οποίο 

προκρίνεται για τον επόμενο στάδιο του διαγωνισμού η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 
4. Την υποβολή μέσω ΕΣΗΔΗΣ εμπρόθεσμης Προδικαστικής Προσφυγής της «ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε. - ENSER Α.Ε.» την οποία διαβιβάσαμε με το αριθμ. 

πρωτ. :2/4689/23-01-2017 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Ρόδου, ο οποίος με 

την σειρά του την διαβίβασε με το αριθμ. πρωτ.: 2/4721/23-01-2017 στην αρμόδια επιτροπή εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών.  

5. Την υποβολή μέσω ΕΣΗΔΗΣ εμπρόθεσμης Προδικαστικής Προσφυγής της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

«ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» την οποία διαβιβάσαμε με το αριθμ. πρωτ. :2/5012/24-01-

2017 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Ρόδου, ο οποίος με την σειρά του την 

διαβίβασε με το αριθμ. πρωτ.: 2/5047/24-01-2017 στην αρμόδια επιτροπή εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών.  

6. Το από 27-01-2017 συνταχθέν Πρακτικό ΙΙΙ της αρμόδιας επιτροπής εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών το οποίο διαβιβάστηκε με το με αριθμό πρωτ.: 2/6007/27-01-2017 έγγραφό τους στην 

Οικονομική Επιτροπή Ρόδου. 

7. Την με αριθμό 35/27-01-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ρόδου (ΑΔΑ : Ψ006Ω1Ρ-4Ψ4) 

που εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό ΙΙΙ όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε αρμόδια, σύμφωνα με το 

οποίο προκρίνεται για τον επόμενο στάδιο του διαγωνισμού η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E.- 

ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 
8. Το δεκαήμερο υποβολής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο από την 

αποκλεισθείσα από την συνέχεια του Διαγωνισμού «ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - 

ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε. - ENSER Α.Ε.» το οποίο διανύθηκε χωρίς την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών 

μέτρων.  

9. Το με αριθμό πρωτ. 2/10977/14-02-2017 έγγραφό μας με το οποίο γνωστοποιούμε μέσω ανάρτησής 

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

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» την ημερομηνία αποσφράγισης των 

Οικονομικών Προσφορών, 

10. Το από 16-02-2017 συνταχθέν από εμάς Πρακτικό 2
Ο
 . 

11. Την με αριθμό 60/17-02-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ρόδου               (ΑΔΑ : 

78ΣΣΩ1Ρ-ΙΤΦ) που εγκρίνει το 2
Ο
 Πρακτικό όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε αρμόδια σύμφωνα με 

το οποίο ανακηρύσσεται ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία : «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E.- 

ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ως Προσωρινός Ανάδοχος  

12. Το με αριθμό πρωτ. : 2/14717/28-02-2017 έγγραφό μας με το οποίο προσκλήθηκε  ο Προσωρινός 

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

απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης  του διαγωνισμού  

13. Την από 15/03/2017 υποβολή μέσω ΕΣΗΔΗΣ των δικαιολογητικών κατακύρωσης της 

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και την από 2/19817/17.03.2017 

κατάθεση αυτών στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου 

14. Την από 2/20134/20.03.2017 πρόσκληση μας για επικαιροποίηση των Δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του Προσωρινού Αναδόχου 

15. Την από 20.03.2017 κατάθεση μέσω ΕΣΗΔΗΣ των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της 

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και την από 2/20270/20.03.2017 

κατάθεση αυτών στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου 

 

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

συντάσσοντας το παρόν Πρακτικό. 

 

Στις 10:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ και να αρχίσει ο έλεγχος των 



   

 4 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού, που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής πύλης 

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

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι τα εξής : 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού, του διευθύνοντος συμβούλου και όλων των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιριών της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και των εταιριών W.A.T.T. Α.Ε & Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. και επικαιροποίηση αυτών 

 Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου των εταιριών, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού και επικαιροποίηση αυτών  

 Ένορκη βεβαίωση των εταιριών της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και 

των εταιριών W.A.T.T. Α.Ε & Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. & βεβαιώσεις μεταβολών εργασιών μη φυσικού 

προσώπου των εταιριών της Κοινοπραξίας 

 Φορολογικές Ενημερότητες των εταιριών ENACT A.E., ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. , W.A.T.T. Α.Ε 

& Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και επικαιροποίηση 

αυτών  

 Ασφαλιστικές ενημερότητες ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΟΑΕΕ, ΕΦΚΑ όλων των εταιριών και των φυσικών 

προσώπων που τις διοικούν ή τις εκπροσωπούν και έχουν εργασιακή σχέση με τις εταιρείες  και 

επικαιροποίηση αυτών 

 Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου 

υπάγεται κάθε απασχολούμενος των εταιριών και ετήσιοι πίνακες προσωπικού των εταιριών. 

 Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή των εταιριών σ' αυτό, το οποίο 

έχει ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών και επικαιροποίηση αυτών 

 Τα κατωτέρω αναγκαία έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης των εταιρειών ENACT A.E., 

ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. , W.A.T.T. Α.Ε & Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς: 

    Α. Αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού  

    Β. Πρακτικό του Δ.Σ. των εταιριών  

    Γ. Βεβαίωση ΓΕΜΗ 

 Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της  Κοινοπραξίας  

 Πρακτικό του Δ.Σ. κάθε Μέλους της Κοινοπραξίας  

 Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων- μετοχών της κάθε εταιρείας και τον αριθμό των 

μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο). 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας κάθε εταιρίας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

μετοχές είναι ονομαστικές. 

 Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των 

μετοχών των εταιριών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την 

υποβολή της προσφοράς.  

 Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και 

τήρησης κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργασιών OHSAS 18001 των εταιριών. 

 Για την απόδειξη της ζητούμενης οικονομικής-χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι εταιρίες υπέβαλαν: 

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών για τις χρήσεις των τελευταίων τριών (3) ετών (2013-2015),  

Κατάλογο συμβάσεων από τον οποίο αποδεικνύεται το ύψος του κύκλου εργασιών που προέρχεται από την 

εκτέλεση αντικειμένων συναφών με αυτών του παρόντος διαγωνισμού. 

Κατάλληλη τραπεζική Βεβαίωση για την απόδειξη της πιστοληπτικής ικανότητας. 
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 Για την απόδειξη της ζητούμενης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας,  η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. υπέβαλε: 

i. Αντίγραφα συμβάσεων, βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης & Αντίγραφα από επίσημα παραστατικά 

(Τιμολόγιο) 

ii. Καταστάσεις εισερχομένου ρεύματος του ΚΔΑΥ  

iii. Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 

Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου, της Γενικής Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

 Για την απόδειξη κατοχής του απαιτούμενου εξοπλισμού του άρθρου 3.γ.2., η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. υπέβαλε: 

Άδεια κυκλοφορίας για τα οχήματα από την οποία προκύπτει και η περιβαλλοντική κατηγορία. 

Απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους. 

Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας οχήματος. 

Αποδεικτικό Ασφάλισης εν ισχύ. 

Τιμολόγια αγοράς και βεβαίωση από τον κατασκευαστή για την εγκατάσταση παγκόσμιου συστήματος 

εντοπισμού θέσης (Global Positioning System - GPS). 

Βεβαίωση κατασκευαστή για την χωρητικότητα, τον τύπο και ημερομηνία κατασκευής των 

υπερκατασκευών των απορριμματοφόρων οχημάτων. 

Βεβαιώσεις επισήμου αντιπροσώπου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (EURO) για τα οχήματα 

Τιμολόγια αγοράς και βεβαίωση από τον κατασκευαστή για την εγκατάσταση συστήματος ζύγισης κάδων 

για δύο (2) τουλάχιστον απορριμματοφόρα 16m3. 

Τιμολόγια αγοράς κάδων. 

Προτιμολόγια αγοράς κινητών συμπιεστών (press containers). 

Πιστοποιητικά σήματος CE  

Τεχνικά φυλλάδια κάδων & κινητών συμπιεστών (press containers) ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον 

κατασκευαστικό οίκο 

τα οποία ελέγχθηκαν από εμάς και βρέθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ομόφωνα η Επιτροπή Διαγωνισμού  

Γνωμοδοτεί και Εισηγείται προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής : 

 

1. Την έγκριση του 3
ου

 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ, για την υπηρεσία 

«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» και 

 

2. Την κατακύρωση της σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ENACT A.E. - ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».”  

 

Το παρόν πρακτικό ολοκληρώθηκε σήμερα 21-03-2017 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.: 

2/20932/22-3-2017,  

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

• το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010,  
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• Την με αρ. 472/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι του 

διαγωνισμού, 

• 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. 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΄). 

• Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α’ 160/ 1986) για τη προστασία του περιβάλλοντος. 

• Την Κ.Υ.Α. 114218/17-11-1997 (Φ.Ε.Κ. 1016) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών 

προγραμμάτων διαχείρισης στερεών  αποβλήτων». 

• 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’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 

1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

• 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.  

• Τους σχετικούς Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν το 

περιβάλλον και τη διαχείριση στερεών αποβλήτων γενικότερα και τις σε εκτέλεση των ανωτέρων 

νόμων, Οδηγιών και Προεδρικών Διαταγμάτων εκδοθείσες λοιπές (πλην των αναφερομένων) 

κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 

οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών και γενικότερα σε 

κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ. απόφασης κ.λπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 3ο πρακτικό  της επιτροπής του διαγωνισμού, για την υπηρεσία «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», ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ 

ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ και 

 

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

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E. - ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».  

Γ) Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/16, σε συνδυασμό με τα άρθρα 364 και 

379 παρ. 7 και 8 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και το άρθρο 5 του 3886/10, 

α) η προθεσμία για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής του Ν. 4412/16 και η άσκησή της και β) 

η προθεσμία για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής του Ν. 3886/10 και η άσκησή της, καθώς 

και η προθεσμία για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και η άσκησή τους αναστέλλουν 

την σύναψη της σύμβασης. Επιπλέον σημειώνεται ότι η παρούσα απόφαση κατακύρωσης δεν 

παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποιήσει σε όλους 

τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 

σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) άπρακτη πάροδος των 

προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο 

στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
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β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 

και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον 

προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του 

άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση΄΄. 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντος του θέματος της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον 

Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας, ειδικής, δημόσιας  συνεδρίασης. 

      

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            

 

   Σάββας Διακοσταματίου     

Αντιδήμαρχος                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ      

                                                                               

1. Κορωναίος Ιωάννης 

 

2. Μανωλάκης Αλέξανδρος 

 

3. Μουτάφης Δήμος - Μιχαήλ 

 

4. Παρασκευάς Δημήτριος 

 

5. Σταυρής Μιχαήλ 

 

6. Ψυλλάκης Βασίλειος  

 

7. Κασσανής Ευγένιος 

 

8. Δράκος Στέφανος 

 

9. Παλαιολόγου Μιχαήλ      

                                                 

 


