
 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Από το πρακτικό της  13/08/2014 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ: Koυκουλιώτης Ε.  
           Κουκουτέγου Κ. 
Τηλ.   2313-313689  
          2313-313690  
Αριθ. Απόφασης  204/2014                                               

  
 

 
ΘΕΜΑ: Εξέταση της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.» κατά της αρ. 138/2014 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 13 του µήνα Αυγούστου του έτους 2014 ηµέρα 
της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 πµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από 
την 11311/08-08-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη 
απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  παρόντες ήταν: 
 
1) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, πρόεδρος 2) Γρούγιος Ηλίας, µέλος 3) Σιώπης Κων/νος, µέλος 4) Σουσλόγλου 
Νικόλαος, µέλος 5)Σάββα Αικατερίνη, µέλος. 
 
Απόντες: 1)Κατσαρός Ιωάννης, µέλος, 2)Λεµονίδου ∆έσποινα, µέλος, 3) Καραλιόπουλος Σωτήρης, µέλος, 4) 
Μεζίκης Βασίλειος, µέλος. 
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 15ον θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών τα ακόλουθα: 

Ιστορικό δηµοπρασίας 

Με την µε αριθµό πρωτ. 1790/21-02-13 21.02.2013 απόφασή της, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προέβη 

σε ένταξη της Πράξης «∆ράσεις αντικατάστασης ρυπογόνων δηµοτικών οχηµάτων µε νέα οχήµατα 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο δήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης» µε κωδικό MIS 389564 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «Περιβάλλον –Αειφόρος Ανάπτυξη» µε δηµόσια δαπάνη 2.119.593,51€ ευρώ. 

Με την µε αριθµό πρωτ. 11165/09.12.2013 δόθηκε ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ τους όρους της 

διακήρυξης από την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Κεντρικής Μακεδονίας. 

Στην συνέχεια µε την µε την µε αριθµό 466/16-12-13 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η 

διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια οχηµάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο 

δήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης µε ενδεικτικό προϋπολογισµό 2.119.593,51€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

23% και µε τις µε αριθµό 234/13 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση και 

καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης ενώ µε την 09/14 απόφαση έγινε η ψήφιση της πίστωσης για το έτος 2014 

και µε την µε αριθµό 019/14 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ορίσθηκε ως ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού στις 27/03/14. 

Αναλυτικότερα, ο διαγωνισµός αφορούσε τις εξής εννέα (9) οµάδες: 



 

 

ΟΜΑ∆Α   Α : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΝΕΑ (9) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΟΜΑ∆Α   Β : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΟΜΑ∆Α   Γ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ  

ΟΜΑ∆Α  ∆ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 

ΟΜΑ∆Α  Ε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 

ΟΜΑ∆Α   ΣΤ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

ΟΜΑ∆Α   Ζ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ  

ΟΜΑ∆Α  Η : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ (2) ΦΟΡΤΩΤΩΝ – ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ 

Την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, στην επιτροπή κατατέθηκαν κατατέθηκαν επτά (7) φάκελοι 
υποψήφιων αναδόχων από τις εξής εταιρίες: 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΕΕ, διακρ. τίτλος 

UNITRACK AEE, αριθµός πρωτ. προσφοράς 4360/26-03-14 

2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ AEE, διακρ.τίτλος «ERGOTRAK”, αριθµός 

πρωτ. προσφοράς 4380/27-03-14 

3. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΑΕ, αριθµός πρωτ. προσφοράς 4381/27-03-14 

4. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ, διακρ.τίτλος ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ, αριθµός πρωτ. προσφοράς 

4379/27-03-14 

5. ∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ, αριθµός πρωτ. προσφοράς 4384/27-03-14 

6. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, αριθµός πρωτ. προσφοράς 4383/27-03-14 

7. ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ, αριθµός πρωτ. προσφοράς 4386/27-03-14 

οι οποίοι κατέθεσαν προσφορές για τις εξής οµάδες: 
Οµάδα Εταιρίες 

A. Προµήθεια (9) απορριµµατοφόρων οχηµάτων 2.ERGOTRAK 
6. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 

Β. Προµήθεια (1) οχήµατος πλύσης κάδων 
απορριµµάτων 

6.ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 

Γ: Προµήθεια (1) φορτηγού µε ανατρεπόµενη 
καρότσα 

- 

∆: Προµήθεια (3) ηµιφορτηγών - 
Ε: Προµήθεια (1) κλειστού ηµιφορτηγού - 
ΣΤ: Προµήθεια (1) καλαθοφόρου οχήµατος 5.∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 

6. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 
Ζ: Προµήθεια (1) αναρροφητικού σαρώθρου 7.ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ 

3.ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΑΕ 
5.∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 

Η: Προµήθεια (2) φορτωτών - εκσκαφέων 1.UNITRACK AEE 
4.ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ 
6. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 

 

Μετά τον σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 13 της 

διακήρυξης του διαγωνισµού η Επιτροπή του διαγωνισµού διαπίστωσε (σύµφωνα και µε το από 27/03/14 



 

 

πρακτικό της) ότι όλες οι εταιρίες που συµµετείχαν στον διαγωνισµό κατέθεσαν τα ζητούµενα σύµφωνα µε την 

διακήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής. 

Έπειτα, σύµφωνα µε το άρθρο 23 της µε αριθµό 236/14 διακήρυξης του διαγωνισµού, το από 27/03/14 

πρακτικό της επιτροπής αναφορικά µε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, µε εισήγηση της 

επιτροπής, εγκρίθηκε µε την µε αριθµό 053/14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  

Στην συνέχεια, κατατέθηκαν κατά της µε αριθµό απόφασης 053/14 της Οικονοµικής Επιτροπής (1ο 

πρακτικό) οι α) η µε πρωτ. 5404/11-04-14 προσφυγή από την εταιρία µε επωνυµία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ 

ΑΕΒΕ, ζητώντας την απόρριψη της εταιρίας ERGOTRAK από την συνέχιση του διαγωνισµού και β) η µε 

αριθµό πρωτ. 5725/17-04-14 προσφυγή από την εταιρία µε επωνυµία ERGOTRAK ζητώντας την απόρριψη 

της  προσφοράς, η οποία κατατέθηκε από την εταιρία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.  

Έπειτα, η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής, µε τις µε αριθµούς 

αποφάσεις 68/14 και 72/14 απέρριψε τις σχετικές προσφυγές. 

Στην συνέχεια η Επιτροπή διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών 

προσφορών και συνέταξε το από 15/07/14 πρακτικό, το οποίο εγκρίθηκε µε την µε αριθµό 138/22-07-14 

απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιήθηκε µε το µε αριθµό πρωτ. 10279/25-07-14 

έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας. 

Κατά της παραπάνω απόφασης κατατέθηκε η µε αριθµό πρωτ. 11225/06-08-14 προσφυγή από την εταιρία 

ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ, ζητώντας την απόρριψη της τεχνικής προσφοράς η οποία κατατέθηκε από την εταιρία ∆.Φ. 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ. καθώς αυτή δεν συµµορφώνεται στις επί ποινή αποκλεισµού απαιτήσεις των 

τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 

 

Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) : ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων 
συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης 
∆εκεµβρίου 2007 (L 335) και ειδικότερα του άρθρου 1 αναφορικά µε το πεδίο εφαρµογής του νόµου ήτοι 
« Πεδίο εφαρµογής 
1. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, εφόσον η σύµβαση 
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ (L 134) και 2004/18/ΕΚ (L 134) ή στις διατάξεις, µε 
τις οποίες οι εν λόγω Οδηγίες µεταφέρονται στην εσωτερική έννοµη τάξη» και του άρθρου 4 αναφορικά µε 
την προδικαστική προσφυγή ήτοι «Προδικαστική προσφυγή 
1.  Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο ενδιαφερόµενος οφείλει, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) 
ηµερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει προδικαστική 
προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτηµά του. 
«4. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών 
από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιµη, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. Αν 
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, τεκµαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η αναθέτουσα 
αρχή µπορεί πάντως να δεχθεί εν όλω ή εν µέρει την προδικαστική προσφυγή και µετά την πάροδο της 
ανωτέρω προθεσµίας, έως την προτεραία της συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, στην 
περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης κατά το µέρος για το οποίο έγινε 



 

 

αποδεκτή η προδικαστική προσφυγή του αιτούντος. H αρχή δύναται επίσης να παραθέσει αρχική ή 
συµπληρωµατική αιτιολογία για την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει 
στο δικαστήριο το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την, αρχική ή µετ’ αναβολή, δικάσιµο της αίτησης 
ασφαλιστικών µέτρων. Η καθυστερηµένη περιέλευση του σχετικού εγγράφου δεν υποχρεώνει το δικαστήριο 
σε αναβολή.» - (αντικ της παρ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 63 ΤΟΥ Ν. 4055/12, ΦΕΚ-51 
Α/12-3-12 – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ) 

2. Την µε αριθµό 236/14 διακήρυξη του διαγωνισµού 
3. Το από 15/07/14 πρακτικό της επιτροπής 
4. Την µε αριθµό 138/14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
5. Το από 08/08/14 πρακτικό της επιτροπής  
6. Την µε αριθµό πρωτ. 11480/13-08-14 γνωµοδότηση του δικηγόρου του δήµου 

 
Λόγοι Προσφυγής σύµφωνα µε την εταιρία ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ 

Πρώτος λόγος προσφυγής:  

«Η εταιρία ∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ παραθέτει στην τεχνική προσφορά δηλώσεις του εργοστασίου του 

εξωτερικού “RAVO”, οι οποίες δεν συνοδεύονται µε τα νοµιµοποιητικά έγγραφα για να αποδείξει ότι ο 

υπογράφων κ.Jacob Van Rijswijk, µε την ιδιότητα του διευθυντή πωλήσεων είναι και ο νόµιµος εκπρόσωπος 

του εργοστασίου (εκτός από µια δήλωση η οποία συνοδεύεται από έγγραφο του οικείου Εµπορικού και 

Βιοµηχανικού επιµελητηρίου, που επιβεβαιώνει µόνο το γνήσιο της υπογραφής), ούτε όµως είναι επικυρωµένες 

µε την σφραγίδα της Χάγης «Apostille, όπως απαιτείται από τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού. 

Σύµφωνα µε την απαίτηση του διαγωνισµού οι δηλώσεις αυτές θα έπρεπε επί ποινή αποκλεισµού να είναι 

υπογεγραµµένες από τον νόµιµο εκπρόσωπο του εργοστασίου του εσωτερικού ή του εξωτερικού 

Έτσι λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση τα θέµατα που προκύπτουν και που η επιτροπή διαγωνισµού δεν 

εξέτασε αν είναι σύννοµα είναι τα παρακάτω: 

1. Για να γίνουν αποδεκτές οι παραπάνω δηλώσεις από την υπηρεσία σας πρέπει ο υπογράφων να είναι 

Νόµιµος ∆ιαχειριστής ή να έχει Νόµιµη Πληρεξουσιότητα. Αν δεν το έχει αυτό τότε το περιεχόµενο της δήλωσης 

δεν είναι δεσµευτικό. Αν αργότερα προκύψει ένα πρόβληµα το εργοστάσιο ”RAVO” θα σας απαντήσει αρνητικά 

καθότι έναντι του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης δε θα είναι δεσµευµένο δια του νοµίµου εκπροσώπου του. 

Έπρεπε στο όνοµα του υπογράφοντος να υπάρχει η λέξη LEGAL REPRESANTATIVE=Νόµιµος εκπρόσωπος 

2. Λείπουν τα νοµιµοποιητικά έγγραφα από το εργοστάσιο”RAVO”. Αυτά εκδίδονται από το εµπορικό 

επιµελητήριο ή από τις δικαστικές αρχές όπου κατατίθενται τα εκάστοτε καταστατικά και οι τροποποιήσεις αυτών 

(όπως γίνεται και στην Ελλάδα) 

Από το καταστατικό φαίνεται ποιος δεσµεύει µε την υπογραφή του το εργοστάσιο ”RAVO”. Αυτά τα έγγραφα για 

να είναι νόµιµα πρέπει να είναι δηµόσια και να είναι επικυρωµένα µε την σφραγίδα της Χάγης-APOSTILE. Αν ο 

υπογράφων δεν είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος τότε ο δήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης δεν έχει ουδεµία 

κατοχύρωση για τη δέσµευση του εργοστασίου και οι βεβαιώσεις αυτές θα είναι απλά χαρτιά γα οποία δεν 

εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Η υπογραφή ενός υπαλλήλου του εργοστασίου κατασκευής του 

µηχανήµατος δεν είναι δεσµευτική για το εργοστάσιο και κατ’ επέκταση ο δήµος δεν είναι κατοχυρωµένος για 

τυχόν µελλοντικές απαιτήσεις». 

 



 

 

Τα επικαλούµενα στην προσφυγή άρθρα της µε αριθµό 236/14 διακήρυξης του διαγωνισµού είναι τα εξής: 

Άρθρο 10°:  Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 
 10.1. Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισµού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη 

γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. ….. 

Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά και δηµόσια έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος 

εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, µόνο εφόσον είναι νόµιµα επικυρωµένα είτε από το αρµόδιο Προξενείο της 

χώρας του προσφέροντα, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας “Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης 

της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Τα πρωτότυπα αυτά 

θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του 

ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 

του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική 

Γλώσσα 

 

Άρθρο 14°: Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» παρ. 14.3, σηµείο 4 

4) Έγγραφη δήλωση, στην οποία οι προσφέροντες αναφέρουν τις επιχειρηµατικές µονάδες (εργοστάσια) 

στα οποία θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα είδη της αντίστοιχης ΟΜΑ∆ΑΣ καθώς και τον τόπο 

εγκατάστασής τους. Εάν οι διαγωνιζόµενοι δεν θα κατασκευάσουν το προσφερόµενο είδος µερικά ή ολικά σε 

δικό τους εργοστάσιο, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση τους προς το ∆ΗΜΟ ότι η κατασκευή του τελικού 

προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα 

κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι 

τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του 

οποίου έγινε η αποδοχή.  

 

Με βάσει το από 08/08/14 πρακτικό της επιτροπής 

Η επιτροπή κρίνει ότι δεν τίθεται λόγος απόρριψης της τεχνικής προσφοράς της εταιρίας ∆.Φ. 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ δεδοµένου ότι στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς δεν υπήρχε απαίτηση για 

κατάθεση των νοµιµοποιητικών εγγράφων του νόµιµου εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής των ειδών 

αλλά του υποψήφιου αναδόχου και επίσης το άρθρο 10 της διακήρυξης σύµφωνα µε το οποίο απαιτείται η 

σφραγίδα “Apostile” αφορά «Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά και δηµόσια έγγραφα που 

εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας» και όχι για ιδιωτικά έγγραφα 

 

Με βάσει την γνωµοδότηση του δικηγόρου 

∆ιατείνεται η προσφεύγουσα ότι η ετέρα διαγωνιζόµενη εταιρία ∆. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ, παραβίασε 
τους όρους του αρθρ. 16 παρ. 1 και 3, αρθρ. 14 παρ. 3 και αρθρ. 10 παρ. 1 της διακηρύξεως, διότι η δήλωση 
του εργοστασίου κατασκευής του πλαισίου περί αποδοχής εκτέλεσης της προµήθειας (αναρροφητικό 
σάρωθρο) δεν φέρει ην επίθεση σφραγίδας «APOSTILE» κατά παράβαση του αρθρ. 10 παρ. 1 της 
διακηρύξεως στα έγγραφα που θα αποδείκνυαν ότι τη σχετική δήλωση την υπέγραψε ο νόµιµος εκπρόσωπος 
του εργοστασίου. 
Στο ανωτέρω λόγο υφίσταται διαστρέβλωση του περιεχοµένου των όρων της διακηρύξεως, διότι: 



 

 

α) η επίκληση του αρθρ. 13 της διακηρύξεως δεν αφορά την απόδειξη της νοµιµοποίησης των νόµιµων 

εκπροσώπων του εργοστασίου κατασκευής, αλλά του υποψήφιου αναδόχου, π.χ. της ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΕΒΤΕ,  

β) Σύµφωνα µε το αρθρ. 10 παρ. 1 της διακηρύξεως «… πιστοποιητικά των αλλοδαπών αρχών ή 

δικαιολογητικά και δηµόσια έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά είτε …µε την 

επίθεση της σφραγίδας APOSTILE …».  

Από την γραµµατική και µόνο ερµηνεία του ανωτέρω όρου της διακηρύξεως προκύπτει ότι επικύρωση 

απαιτείται µόνο για τα δηµόσια έγγραφα ή δικαιολογητικά των αλλοδαπών αρχών και όχι για τα ιδιωτικά 

έγγραφα. 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 1 του ν. 1497/1984 (Κύρωση Σύµβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των  

αλλοδαπών δηµόσιων εγγράφων) «…Η παρούσα  Σύµβαση  εφαρµόζεται  στα  δηµόσια  έγγραφα  που  έχουν 

συνταχθεί  στο  έδαφος  ενός  συµβαλλοµένου  Κράτους  και   πρέπει   να  προσαχθούν στο έδαφος άλλου 

συµβαλλοµένου Κράτους. Κατά την  έννοια  της  παρούσας  Συµβάσεως,  ως  δηµόσια  έγγραφα     θεωρούνται:   

(α)  τα  έγγραφα  που  προέρχονται  από  αρχή  ή  δηµόσιο  υπάλληλο  δικαιοδοτικού οργάνου του Κράτους, 

συµπεριλαµβανοµένων και των εγγράφων που προέρχονται  από  την  εισαγγελική  αρχή  δικαστικό  

γραµµατέα  ή  δικαστικό επιµελητή.   

(β) τα διοικητικά έγγραφα.  

(γ) τα συµβολαιογραφικά έγγραφα.  

(δ)  οι επίσηµες βεβαιώσεις όπως βεβαιώσεις καταχωρίσεως, θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και 

επικυρώσεις υπογραφής που τίθεται σε ιδιωτικό έγγραφο. 

Κατά συνέπεια η δήλωση του εργοστασίου κατασκευής των πλαισίων περί αποδοχής εκτέλεσης της 

προµήθειας της ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ δεν έπρεπε να φέρει σφραγίδα «APOSTILE» και  

γ) µε το αρθρ. 14 παρ. 3 περ. 4 δεν γεννάται υποχρέωση στους διαγωνιζόµενους να αποδείξουν την 

νοµιµοποίηση του εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής. Απλά ζητείται υπεύθυνη δήλωση του 

συµµετέχοντος στον διαγωνισµό ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος του εργοστασίου κατασκευής έχει αποδεχθεί την 

εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας. 

ΤΕΛΟΣ ΚΡΙΝΩ ότι η από 31/7/2014 προσφυγή της εταιρίας ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε. από (αριθµ. πρωτ. 11225/6-8-

2014), πρέπει να απορριφθεί ως προς το σχετικό πρώτο λόγο της  προσφυγής.  

 

∆εύτερος λόγος προσφυγής: 

Σύµφωνα µε την εταιρία  ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ  

« Η εταιρεία ∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ στην τεχνική προσφορά της παραθέτει Υπεύθυνη δήλωση στην 

οποία αναφέρει σύµφωνα µε το άρθρο 14, παρ. 14.3. σηµείο 4) ότι ο κατασκευαστής του τελικού προϊόντος 

που είναι η εταιρία ”RAVO”, θα κατασκευάσει και θα συναρµολογήσει το τελικό προϊόν στην Ολλανδία και ότι 

αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της ως αναδόχου. ∆εν παραθέτει 

όµως Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρονται οι φάσεις βιοµηχανοποίησης του τελικού προϊόντος 



 

 

σύµφωνα µε το άρθρο 16ο Προέλευση των προσφερόµενων ειδών παρ. 16.1 και στο οποίο δηλώνεται ότι 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ 

ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ. 

Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 3799/17-03-2014 έγγραφο της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ, όπου 

πραγµατοποιήθηκε ερώτηµα προς την υπηρεσίας σας, στο οποίο ζητούσε να διευκρινιστεί αν η παραπάνω 

δήλωση πρέπει να περιλαµβάνεται στο φάκελο ∆ικαιολογητικών ή στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς και 

της απαντήσεως που δόθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών στις 20-03-2014, µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 

∆ΤΥ 1087: «το άρθρο 16 αποτελεί διευκρίνιση του Πίνακα Υλικών του άρθρου 14-Υποφάκελος Τεχνικής 

Προσφοράς εποµένως θα περιλαµβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 

Σηµειώνεται ότι στο άρθρο 13 «Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» υπάρχει παρόµοια υπεύθυνη 

δήλωση (α/α) 8 που πρέπει να επισυναφθεί στον αντίστοιχο υποφάκελο», η εταιρεία ∆.Φ. 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ έπρεπε να καταθέσει στην προσφορά της και την παραπάνω υπεύθυνη 

δήλωση, κάτι που δεν έκανε αν και σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης είναι «επί ποινή αποκλεισµού»( 

λόγος απόρριψης της προσφοράς)». 

 

Με βάσει το από 08/08/14 πρακτικό της επιτροπής 

Τα επικαλούµενα στην προσφυγή, άρθρα της µε αριθµό 236/14 διακήρυξης του διαγωνισµού είναι τα εξής: 

 

II) Άρθρο 14°: Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

14.3. Ο επιµέρους φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει συνεπώς, υποχρεωτικά και µε ποινή 

αποκλεισµού, τα παρακάτω στοιχεία : 

4) Έγγραφη δήλωση, στην οποία οι προσφέροντες αναφέρουν τις επιχειρηµατικές µονάδες 

(εργοστάσια) στα οποία θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα είδη της αντίστοιχης ΟΜΑ∆ΑΣ καθώς και 

τον τόπο εγκατάστασής τους. Εάν οι διαγωνιζόµενοι δεν θα κατασκευάσουν το προσφερόµενο είδος µερικά 

ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση τους προς το ∆ΗΜΟ ότι η κατασκευή του 

τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά 

τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει 

αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον 

προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.  

Προτείνεται η δήλωση να συµφωνεί µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Π∆ 118/07 και άρθρο 18 του 
ΕΚΠΟΤΑ) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
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κοκ    
 

I) Άρθρο 16ο: Προέλευση των προσφεροµένων ειδών. 

16.1. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευαστούν ή 

κατασκευάστηκαν τα προσφερόµενα είδη καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή 

του τελικού προϊόντος µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά 

το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασης του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η 

παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Ειδικότερα, στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας  «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.», σε 

αντίθεση µε τα αναφερόµενα στην προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.», 

περιλαµβάνονται: 

1. Στην σελ. 169, Υπεύθυνη ∆ήλωση (Ν 1599/1986), επικυρωµένη για το γνήσιο της υπογραφής, του νόµιµου 

εκπροσώπου της, αναφορικά µε τον τόπο κατασκευής και τις φάσεις βιοµηχανοποίησης σύµφωνα µε τον 

ζητούµενο πίνακα, σε πλήρη συµµόρφωση µε το άρθρο 14, & 3, εδάφιο 4 της ∆ιακήρυξης. 

2. Επιπλέον, στην σελ. 153 της προσφοράς τους, περιλαµβάνεται ∆ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του 

εργοστασίου κατασκευής περί αποδοχής της εκτέλεσης της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση 

κατακύρωσης του διαγωνισµού υπέρ της «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.». 

Επίσης, τα ζητούµενα σύµφωνα µε το άρθρο 13 Υποφάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής ελέγχθηκαν και 

αξιολογήθηκαν µε το 27/03/14 πρακτικού της επιτροπής (1ο πρακτικό έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) το 

οποίο εγκρίθηκε µε την µε αριθµό 053/08-04-14 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

Τρίτος λόγος προσφυγής: 

Σύµφωνα µε την εταιρία  ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ  

«Κατά την εξέταση του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας ∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε 

βρέθηκε ένας σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, χωρίς να δηλώνεται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς, ο 

οποίος δεν ανοίχθηκε από την επιτροπή του διαγωνισµού, λόγω του χαρακτηρισµού του και οι υπόλοιποι 

διαγωνιζόµενοι δεν λάβαµε γνώση του περιεχοµένου του 

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 της διακήρυξης παρ. 8.9 «Σε Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων 

και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους υπόλοιπους διαγωνιζόµενους 

θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα τους, οι προσφέροντες οφείλουν να σηµειώνουν επ' αυτών την ένδειξη 

«πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι διαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά ιδίως την 

προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης των ενδιαφεροµένων». 



 

 

Πιο αναλυτικά , αναφερόµενοι στη φράση «προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά 

ζητήµατα της επιχείρησης των ενδιαφεροµένων» εννοούµε προς αποφυγή παρερµηνειών, την κάλυψη τεχνικών 

ή εµπορικών πληροφοριών και στοιχείων πάνω στα οποία βασίστηκε η ανάπτυξη του προιόντος από την 

εταιρεία και που η γνωστοποίηση τους στους υπολοίπους συµµετέχοντες θα αποκάλυπτε και θα έθιγε τα έννοµα 

συµφέροντα της εταιρείας και την περαιτέρω αξιοποίηση τους σε µελλοντικούς ίσως πελάτες της. ∆ε µπορέσαµε 

να κατανοήσουµε το λόγο που ο Πίνακας ∆ωρεάν Συντηρήσεων της εταιρείας ∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε.Β.Τ.Ε αποτελεί στοιχείο η γνώση του οποίου στους υπόλοιπους συµµετέχοντες θα έθιγε τα έννοµα 

συµφέροντα της εν λόγω εταιρείας. ∆εν αποτελεί τεχνική ή εµπορική πληροφορία πάνω στην οποία βασίζεται η 

µοναδικότητα του τελικού προϊόντος που προσφέρει η εταιρεία ∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε, συνεπώς 

κακώς χαρακτηρίστηκε ως «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» και κακώς δεν λάβαµε γνώση 

του περιεχοµένου του φακέλου οι υπόλοιπο διαγωνιζόµενοι, οι οποίοι έχουµε κάθε έννοµο συµφέρον. 

 

Με βάσει το από 08/08/14 πρακτικό της επιτροπής 

Σύµφωνα µε το άρθρο 23.4 της διακήρυξης: 

23.4. Οι δικαιούµενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των Προσφορών (ένας για κάθε 

Υποψήφιο) θα έχουν δικαίωµα να εξετάσουν τα στοιχεία των φακέλων, εφόσον το επιθυµούν, υπό την 

προϋπόθεση ότι η γνωστοποίησή τους δεν θα εµποδίζει την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας, δεν θα είναι 

αντίθετη προς το δηµόσιο συµφέρον, δεν θα θίγει τα έννοµα εµπορικά συµφέροντα δηµόσιων ή ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, ή δεν θα βλάπτει το θεµιτό ανταγωνισµό µεταξύ των οικονοµικών φορέων. 

Η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών έγινε στις 13/05/14 για την οποία ενηµερώθηκαν οι συµµετέχοντες 

µε το µε αριθµό 6326/06-05-14 έγγραφο της υπηρεσίας ενώ για το αποτέλεσµα της αξιολόγηση και έλεγχου 

των τεχνικών προσφορών ήτοι το από 15/07/14 πρακτικό, το οποίο εγκρίθηκε µε την µε αριθµό 138/22-07-14 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ενηµερώθηκαν µε το µε αριθµό πρωτ. 10279/25-07-14. 

Στο διάστηµα αυτό, ωστόσο, δεν υποβλήθηκε στην υπηρεσία µας καµία αίτηση από κανέναν υποψήφιο 

ανάδοχο προκειµένου να λάβουν γνώση του περιεχοµένου του φακέλου µε τον χαρακτηρισµό ως 

«Πληροφορία εµπιστευτικού χαρακτήρα». 

 

Τέταρτος λόγος προσφυγής: 

Σύµφωνα µε την εταιρία  ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ  

«Σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και συγκεκριµένα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ζ1 «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4m3παρ. 20 ΕΓΓΥΗΣΗ: Το κόστος επισκευής ή 

ολική αντικατάσταση του οχήµατος ανάλογα µε την εκτίµηση της Υπηρεσίας για προβλήµατα που οφείλονται σε 

κατασκευαστικό λάθος DESIGN DEFICIENCY βαρύνουν τον προµηθευτή και µετά την λήξη της εγγύησης. 

Όσο και αν εξετάσαµε την τεχνική προσφορά της εταιρείας ∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε δεν βρήκαµε τη 

δήλωση σχετικά µε το κατασκευαστικό λάθος, παρόλο που το απαιτούσε η διακήρυξη στις τεχνικές 

προδιαγραφές (λόγος απόρριψης της προσφοράς). 



 

 

 

Με βάσει το από 08/08/14 πρακτικό της επιτροπής 

Η εταιρεία «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» στη σελ. 24 των τεχνικών προδιαγραφών του 

προσφερόµενου σαρώθρου δηλώνει ρητά τα όσα αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο των Τεχνικών 

Προδιαγραφών που συνέταξε η Υπηρεσία. Πουθενά δε ζητείται η αποδοχή αυτή να αναφέρεται σε ξεχωριστό 

έντυπο δήλωσης. 

Πέµπτος λόγος προσφυγής: 

Σύµφωνα µε την εταιρία  ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ  

«Σύµφωνα µε το άρθρο 14, παρ. 3 «Ο επιµέρους φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει συνεπώς, 

υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω στοιχεία : σηµείο 2) για κάθε οµάδα έργου έπρεπε οι 

διαγωνιζόµενοι να καταθέσουν αναλυτικά, λεπτοµερής περιγραφή της συµφωνίας ή µη των προσφερόµενων 

ειδών σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. Επιπλέον, έπρεπε να αναφέρονται 

οι σελίδες του φακέλου των τεχνικών προδιαγραφών όπου ανευρίσκεται η αντίστοιχη τεκµηρίωση.  

Η  εταιρεία «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» δεν κατέθεσε φύλλο συµµόρφωσης µε αναλυτική περιγραφή 

των προδιαγραφών του προσφερόµενου είδους «ΑΝΑΡΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 540CD», παρά µόνο κάνει 

απλή αναφορά στη συµµόρφωση ή µη σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού, καθώς και 

στην παραποµπή σε συγκεκριµένες σελίδες της προσφοράς της, αν και σύµφωνα µε τους όρους της 

διακήρυξης είναι «επί ποινή αποκλεισµού» (λόγος απόρριψης της προσφοράς). 

 

Με βάσει το από 08/08/14 πρακτικό της επιτροπής 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της εταιρείας «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» είναι δοµηµένες όπως και οι 

Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε η Υπηρεσία και περιγράφουν αναλυτικά τη συµφωνία ή όχι του 

προσφερόµενου σαρώθρου ως προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Παραπέµπουν δε σε 

συγκεκριµένες σελίδες της προσφοράς για αντίστοιχη τεκµηρίωση. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έλαβε πλήρως 

την πληροφορία που ζητήθηκε στη ∆ιακήρυξη, άρθρο 14, & 3, εδάφιο 2. Πουθενά δεν αναφέρεται η 

πληροφορία αυτή να δοθεί υπό µορφή «φύλλου συµµόρφωσης», όπως διατείνεται η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ 

Ο.Ε.».  

Έκτος λόγος προσφυγής: 

Σύµφωνα µε την εταιρία  ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ  

«Η εταιρεία «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» παραθέτει δήλωση του εργοστασίου του εξωτερικού 

«RAVO» σχετικά µε την αποδοχή της προµήθειας του κατασκευαστή της εκτέλεσης της προµήθειας σε 

περίπτωση κατακύρωσης, παροχή για 20 χρόνια ανταλλακτικών και χρόνο εγγυήσεως µηχανήµατος 5 χρόνια 

σύµφωνα τουλάχιστον µε τους όρους κανονισµού της εγγύησης της «RAVO» 

Οι όροι για το χρόνο εγγυήσεως του µηχανήµατος έχουν δοθεί ρητά στην διακήρυξη του διαγωνισµού και ο 

κάθε προσφέρων οφείλει να συµµορφωθεί µε αυτούς. Ποιος ο λόγος που γίνεται αναφορά στους κανονισµούς 



 

 

της εγγυήσεως του εργοστασίου του εξωτερικού; Και αν ο δήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης αποδεχθεί την εν 

λόγω δήλωση, χωρίς να λάβει γνώση των κανονισµών αυτών, µήπως δεσµευτεί µε κάτι που δεν είναι 

σύµφωνο µε τους όρους της διακήρυξης και συνεπώς δε θα είναι κατοχυρωµένος για το χρονικό διάστηµα 

εγγυήσεως που απαιτείται από το διαγωνισµό;» 

 

Με βάσει το από 08/08/14 πρακτικό η επιτροπή έκρινε τα ακόλουθα: 

Στη ∆ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής του προσφερόµενου σαρώθρου από την 

εταιρεία «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» αναφέρεται: 

«Θα καλύψουµε όλα τα σάρωθρα RAVO 5-Σειράς εφόσον αγορασθούν από τον ∆ήµο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ µε εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) ετών σύµφωνα µε τους όρους και κανονισµούς µας της 

εγγύησης, ακόµα και απευθείας εάν αυτό απαιτηθεί από τον ∆ήµο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 

Η απαίτηση σύµφωνα µε το άρθρο 20 «Εγγύηση» Παράρτηµα ΒΖ1 του διαγωνισµού αφορά τα εξής: 

«Ο προµηθευτής θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του πλήρους οχήµατος διάρκειας τουλάχιστον πέντε 

(5) από την παραλαβή της καλύπτοντας εργασία και ανταλλακτικά, εκτός από αναλώσιµα ανταλλακτικά και τις 

αντίστοιχες εργασίες τους. Κατά την διάρκεια της εγγύησης (5 ετών) πρέπει να διαθέτει οποιοδήποτε αιτούµενο 

ανταλλακτικό σε 48 ώρες κατά δε τα επόµενα επτά (7) χρόνια εντός δεκαπενθηµέρου από την ηµεροµηνία 

αιτήσεώς τους. Στο διάστηµα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται µε ευθύνη και µέριµνα του 

προµηθευτή και εφόσον είναι εφικτό, στον τόπο εργασίας του οχήµατος». 

Αυτή είναι και η κοινωνικά αποδεκτή και καθιερωµένη στην εµπορία-κατασκευή οχηµάτων έννοια της εγγύησης 

καλής λειτουργίας. Στα πλαίσια λειτουργίας κάθε εταιρείας, εµπορικής ή κατασκευαστικής, τίθενται και οι 

κανόνες εγγύησης, είτε αυτό αναφέρεται είτε όχι στις προσφορές που κατατίθενται. Π.χ. οι προµηθευτές δε 

δίνουν εγγύηση καλής λειτουργίας µεγαλύτερη από αυτή που δίνει το εργοστάσιο κατασκευής ή ότι οφείλει ο 

χρήστης του οχήµατος να σέβεται τους όρους λειτουργίας που θέτει ο κατασκευαστής. Στη συγκεκριµένη 

περίπτωση δε, προφανώς η εγγύηση καλής λειτουργίας σύµφωνα µε τους όρους και κανονισµούς της 

εγγύησης δίδεται από τον κατασκευαστή του σαρώθρου στην εταιρεία «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.», 

αλλά µπορεί να δοθεί απευθείας στον ∆ήµο, αν αυτό ζητηθεί.  

 

Έβδοµος λόγος προσφυγής: 

Σύµφωνα µε την εταιρία  ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ  

«Σύµφωνα µε τον πίνακα βαθµολογίας της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών στη σελίδα 9 του 

προσβαλλόµενου πρακτικού µε τον αριθµό 138/2014 και συγκεκριµένα στο Α/Α & ΤΙΤΛΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1 (i=1), 

ΟΧΗΜΑ, ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ m ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1,2 (m=2) ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ-ΦΡΕΝΑ-ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ 

ΚΙΝΗΣΗΣ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ, η βαθµολογία του προσφερόµενου από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ σαρώθρου είναι 

ίδια µε αυτή του προσφερόµενου από την εταιρεία «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» 



 

 

Οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης του διαγωνισµού για την Οµάδα Ζ: Προµήθεια (1) 

αναρροφητικού σαρώθρου, στο σηµείο 2. ΟΧΗΜΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ αναφέρουν µεταξύ άλλων «Το όχηµα θα φέρει 

δύο (2) άξονες από τους οποίους ο πίσω θα είναι κινητήριος και θα φέρει ανάρτηση µε σούστες και στους δύο 

άξονες» ως επίσης και στο σηµείο 7.ΑΝΑΡΤΗΣΗ, «Το σάρωθρο πρέπει να διαθέτει στον εµπρόσθιο και 

οπίσθιο άξονα σούστες κατά προτίµηση διβάθµιες και υδραυλικούς αποσβεστήρες κραδασµών» 

Το προσφερόµενο από την εταιρεία «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» σάρωθρο RAVO δεν διαθέτει ούτε 

εµπρός ούτε πίσω σούστες. Αντιθέτως το προσφερόµενο από την εταιρία µας σάρωθρο CLEANGO 500 

διαθέτει εµπρός και πίσω διβάθµιες σούστες. Θεωρούµε ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για λόγους σταθερότητας 

και για λόγους ευκολίας συντήρησης και επισκευής το σάρωθρο να διαθέτει σύστηµα ανάρτησης µε σούστες. 

Το ίδιο θα πρέπει να πιστεύει και ο συντάξας των προδιαγραφών και για αυτό το λόγο το αναφέρει σε δύο 

σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών και θέτει συντελεστή βαρύτητας 30% για αυτό το σηµειο. 

Αντί λοιπόν το προσφερόµενο από την εταιρία  «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» σάρωθρο να 

αποκλεισθεί από την συνέχιση του διαγωνισµού βαθµολογήθηκε µε την ίδια βαθµολογία. 

 

Με βάσει το από 08/08/14 πρακτικό η επιτροπή έκρινε τα ακόλουθα: 

Το προσφερόµενο σάρωθρο της εταιρείας «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.»  διαθέτει υδροπνευµατική 

ανάρτηση Mc-Pherson στον µπροστινό άξονα, αυτορυθµιζόµενη, ανεξάρτητη, µε δυνατότητα ανύψωσης του 

σαρώθρου από τον θάλαµο του χειριστή ώστε να µπορεί αυτό να διέρχεται και από σηµεία µε εµπόδια, από 

κράσπεδα και από ανώµαλο έδαφος. Στον πίσω άξονα φέρει ανάρτηση µε ειδικές σούστες (εµβόλιµα ελαστικά 

ελατήρια).  

Επίσης, το προσφερόµενο σάρωθρο της εταιρείας «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» φέρει ανάρτηση µε 

σούστες στον πίσω άξονα, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του προµηθευτή. Η δε ανάρτηση Mc-

Pherson του µπροστινού άξονα θεωρείται ό,τι καλύτερο, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της 

επιστήµης. ∆ηλαδή υπερτερεί της ανάρτησης µε σούστες. Σύµφωνα µάλιστα µε τις «διευκρινήσεις επί της 

βαθµολόγησης» που δόθηκαν στους συµµετέχοντες, απορρίπτεται προσφορά που υπολείπεται των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της Υπηρεσίας και βαθµολογείται επιπλέον (έως 60 βαθµούς) προσφορά που υπερκαλύπτει 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Εποµένως η προσφορά της εταιρείας «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε.Β.Τ.Ε.» δεν θα έπρεπε να απορριφθεί διότι  δεν υπολείπεται, τουναντίον µάλιστα,  των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της Υπηρεσίας.  

 

Όγδοος λόγος προσφυγής: 

Σύµφωνα µε την εταιρία  ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ  

«Σύµφωνα µε τον πίνακα βαθµολογίας της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών στη σελίδα 9 του 

προσβαλλόµενου πρακτικού µε τον αριθµό 138/2014 και συγκεκριµένα στο Α/Α & ΤΙΤΛΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1 (i=1), 

ΟΧΗΜΑ, ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ m ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1,3 (m=3) ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΒΑΡΟΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ-

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ, παρατηρούµε ότι το προσφερόµενο σάρωθρο της εταιρείας «∆.Φ. 



 

 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» βαθµολογήθηκε µε υψηλότερο βαθµό σε σχέση µε το προσφερόµενο 

σάρωθρο της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ, θεωρώντας ότι το σηµείο υπεροχής του σαρώθρου RAVO είναι το 

ωφέλιµο φορτίο και η µικρότερη ακτίνα στροφής. 

Παρατηρώντας όµως τα επίσηµα φυλλάδια του κατασκευαστή θα δούµε ότι το σάρωθρο RAVO διαθέτει 

ωφέλιµο φορτίο 5250 kg µε µεικτό 11400 kg ενώ αντίθετα το προσφερόµενο από την εταιρία ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ 

σάρωθρο CLEANGO 500 διαθέτει ωφέλιµο 6110 kg µε µεικτό φορτίο 12100 kg. Όπως εύκολα µπορεί να 

διαπιστώσει κανείς το προσφερόµενο από CLEANGO 500 διαθέτει κατά 16% µεγαλύτερο ωφέλιµο φορτίο. 

Παρόλο αυτά η βαθµολογία του είναι χαµηλότερη. 

Επίσης αναφέρει η επιτροπή αξιολόγησης ότι το σάρωθρο RAVO διαθέτει µικρότερη ακτίνα στροφής. Αυτό 

µπορεί να ισχύει για την ακτίνα στροφής ανάµεσα σε κράσπεδα αλλά όχι από τοίχο σε τοίχο. Το σάρωθρο 

RAVO διαθέτει πολύ µεγαλύτερη ακτίνα στροφής (7460mm έναντι 6745 mm του CLEANGO 500) την οποία η 

εταιρία «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» προσπαθεί τεχνιόντως να αποκρύψει παρουσιάζοντας 

αυθαίρετα διαγράµµατα. Η µέτρηση του κύκλου γίνεται σε πλήρη κύκλο και όχι όταν το σάρωθρο στέκεται 

παράλληλα µε τοίχο και κάνει αναστροφή. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος µέτρησης του κύκλου στροφής έχει 

µοναδικό σκοπό την παραπλάνηση της επιτροπής αξιολόγησης». 

 

Με βάσει το από 08/08/14 πρακτικό η επιτροπή έκρινε τα ακόλουθα: 

1. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν τα φορτία των προσφερόµενων σαρώθρων, δίνονται παρακάτω 

(από φυλλάδια κατασκευαστών): 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε.Β.Τ.Ε.» 

«ΑΦΟΙ  

ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.» 

1 Μικτό βάρος (Kg) 11400 12100 

2 Απόβαρο (Kg) 6160 5990 

3 Ωφέλιµο φορτίο(Kg) 5250 6110 

4 Μικτό βάρος για ταχύτητα 50 Km/h (Kg) - 11500 

5 Ωφέλιµη χωρητικότητα κάδου απορριµµάτων 
(m3) 

4 3,4 

 

∆ηλαδή η εταιρεία «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» έχει ωφέλιµο φορτίο 5250 Kg, ενώ η εταιρεία «ΑΦΟΙ 

ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.» ωφέλιµο φορτίο 6110 Kg και για ταχύτητα 50 Km/h 11500-5990=5510 Kg.  

Ωστόσο, η Επιτροπή αξιολόγησης λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες µέτρησης των παραπάνω 

χαρακτηριστικών που χρησιµοποιεί η κάθε εταιρεία, και που δεν είναι σε θέση να γνωρίζει η Επιτροπή, π.χ. 

στην τιµή του απόβαρου µπορεί να συµπεριλαµβάνεται  η δεξαµενή νερού γεµάτη, το ντεπόζιτο καυσίµου 



 

 

γεµάτο, το βάρος του οδηγού κλπ., χρησιµοποίησε ως µέτρο την ωφέλιµη χωρητικότητα του κάδου 

απορριµµάτων, µέγεθος άµεσα µετρήσιµο και όχι υπολογισµένο από άλλα µεγέθη, όπως είναι το ωφέλιµο 

φορτίο, που είναι συνάρτηση του µικτού φορτίου και του απόβαρου. Η µεγαλύτερη χωρητικότητα κάδου 

απορριµµάτων οδηγεί µε βεβαιότητα και ασφάλεια σε µεγαλύτερο ωφέλιµο φορτίο, εφόσον το ειδικό βάρος των 

απορριµµάτων είναι σταθερό. 

 

2. Στο άρθρο 14 των Τεχνικών Προδιαγραφών που συνέταξε η Υπηρεσία αναφέρεται ότι «Η διάµετρος 

στροφής του σαρώθρου δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 6.000 m από πεζοδρόµιο σε πεζοδρόµιο». 

Η διάµετρος στροφής από πεζοδρόµιο σε πεζοδρόµιο για το σάρωθρο της εταιρείας «∆.Φ. 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» είναι 5070 mm. Το αντίστοιχο µέγεθος για την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.» 

είναι 5360 mm. Εποµένως το σάρωθρο που προσφέρει η εταιρεία «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» 

υπερτερεί στο συγκεκριµένο χαρακτηριστικό που ζητείται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας ως 

προς το σάρωθρο που προσφέρει η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.».  

 

Ένατος λόγος προσφυγής: 

Σύµφωνα µε την εταιρία  ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ  

«Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, σηµείο 10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ «οι βούρτσες θα 

πρέπει να είναι τοποθετηµένες µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα αυτόµατης περιστροφής 

προς όλες τις κατευθύνσεις έτσι ώστε να ακολουθούν πάντα την µορφολογία του εδάφους και να έλκονται από 

το σύστηµα στήριξης. Η ανύψωση – κατάβαση, η πίεση επί του εδάφους και η κλίση πρέπει να 

ρυθµίζονται ανεξάρτητα για κάθε βούρτσα. Όλες οι κινήσεις και η ρύθµιση των στροφών της 

τουρµπίνας και των ψηκτρών πρέπει να γίνεται από βαλβίδες προοδευτικής λειτουργίας χωρίς 

διαβάθµιση». 

Καθώς δεν υπάρχει σηµείο αξιολόγησης για αυτό το σηµείο (εάν υπήρχε θα έπρεπε να επισηµανθεί ως σηµείο 

υπεροχής της προσφοράς µας και να βαθµολογηθεί ανάλογα) αυτό πρέπει να θεωρηθεί ότι κάθε προσφορά 

πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να διαθέτει τα παραπάνω συστήµατα. Το προσφερόµενο από την εταιρία «∆.Φ. 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» σάρωθρο RAVO δεν διαθέτει δυνατότητα ρύθµισης της πίεσης επί του 

εδάφους των βουρτσών µε χειριστήρια προοδευτικής λειτουργίας. Ούτε ανεξάρτητα για κάθε µια ούτε για όλες 

µαζί. 

Άρα για αυτό και µόνο το σηµείο η προσφορά της εταιρίας «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» θα έπρεπε 

να ακυρωθεί 

Επίσης στο άρθρο 10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ, αναφέρει ότι «το στόµιο και ο οχετός αναρρόφησης θα είναι 

απαραίτητα κατασκευασµένα από χάλυβα (θα βαθµολογηθεί επιπλέον αν είναι κατασκευασµένα από 

ανοξείδωτο χάλυβα)». Το προσφερόµενο από την εταιρία «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» σάρωθρο 

δεν διαθέτει στόµιο και οχετό από ανοξείδωτο χάλυβα. Αντίθετα το προσφερόµενο από την εταιρία «ΑΦΟΙ 

ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.» διαθέτει οχετό αναρρόφησης και στόµιο τα οποία είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο 



 

 

χάλυβα. ∆εν προσέξαµε σε ποιο σηµείο της αξιολόγησης επισηµαίνεται αυτό ως σηµείο υπεροχής έτσι ώστε 

να βαθµολογηθεί ανάλογα. 

 

Με βάσει το από 08/08/14 πρακτικό η επιτροπή έκρινε τα ακόλουθα: 

1. Στο προσφερόµενο σάρωθρο της εταιρείας «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» η ρύθµιση της πίεσης 

των ψηκτρών επί του εδάφους είναι αυτόµατη και επιτυγχάνεται µέσω του υδροπνευµατικού συστήµατος 

ανάρτησης του εµπρόσθιου άξονα (ανάρτηση Mc Pherson). Mε τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται ικανοποιητική 

λειτουργία ακόµη και σε εδάφη µε ανωµαλίες. Η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει ότι η υδροπνευµατική ανάρτηση 

του συγκεκριµένου σαρώθρου και η απορρεόµενη αυτόµατη ρύθµιση της πίεσης των ψηκτρών καθόλου δεν 

υπολείπονται, τουναντίον µάλιστα, των τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης 

2. Αντίστοιχα, στο άρθρο 10 των Τεχνικών Προδιαγραφών που συνέταξε η Υπηρεσία αναφέρεται ότι: 

«Το στόµιο και ο οχετός αναρρόφησης θα είναι απαραίτητα κατασκευασµένα από χάλυβα (θα βαθµολογηθεί 

επιπλέον αν είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα)». 

Το  προσφερόµενο σάρωθρο της εταιρείας «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» καλύπτει τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές που συνέταξε η Υπηρεσία. Όπως αναφέρεται στο τεύχος των τεχνικών του προδιαγραφών «Το 

στόµιο αναρρόφησης είναι κατασκευασµένο από ειδικό χάλυβα (corten steel). Ο οχετός (σωλήνας 

αναρρόφησης) είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα…» 

Η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.» ενίσταται ως προς τη βαθµολογία του σηµείου 2.1 του πίνακα αξιολόγησης, 

καθότι θεωρεί ότι έπρεπε να υπερέχει έναντι της εταιρείας «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.», ενώ 

αντίθετα υπολείπεται κατά 1,155 µονάδες («∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.»:21, «ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ 

Ο.Ε.»:19,845). ∆ηλαδή και οι δύο εταιρείες βαθµολογήθηκαν πάνω από τη βάση, δηλ. πάνω από 17,5.  Το 

συγκεκριµένο κριτήριο αφορά πλήθος παραµέτρων όπως µετατόπιση πλευρικών βουρτσών, ταχύτητα 

σάρωσης, πλάτος στοµίου αναρρόφησης, διάµετρος ψηκτρών και ό,τι άλλο αφορά το σύστηµα σάρωσης. 

∆ηλαδή η συνολική βαθµολογία του κριτηρίου συνοψίζει τις επιµέρους βαθµολογίες των παραµέτρων 

που περιλαµβάνονται στο κριτήριο και δεν στηρίζεται σε µόνο µία παράµετρο.  

 
κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

 
Α) Να εγκρίνει το από 08/08/14 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισµού 

Β) Να απορρίψει την µε αριθµό πρωτ. 11225/06-08-14 ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ της εταιρίας µε 
επωνυµία ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε κατά της µε αριθµό 138/14 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής αναφορικά µε 
την έγκριση του από 15/07/14 πρακτικού της επιτροπής (2ο πρακτικό έλεγχος τεχνικών προσφορών) στα 
πλαίσια του ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια οχηµάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στον 
δήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης».  
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση 
του προέδρου  



 

 

                                                                                      
 
   
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                                       Οµόφωνα 
 
Α). Εγκρίνει το από 08/08/14 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισµού για την «Προµήθεια οχηµάτων προς 

αντικατάσταση ρυπογόνων στον δήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης» (σύµφωνα µε τα αναλυτικώς 

προεκτεθέντα στην ανωτέρω εισήγηση). 

Β). Απορρίπτει την µε αριθµό πρωτ. 11225/06-08-14 ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ της εταιρίας µε επωνυµία 
ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε κατά της µε αριθµό 138/14 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής αναφορικά µε την 
έγκριση του από 15/07/14 πρακτικού της επιτροπής (2ο πρακτικό έλεγχος τεχνικών προσφορών) στα 
πλαίσια του ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια οχηµάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων 
στον δήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης».  

Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

 
                                  Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  204/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 
   Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                          Αµπελόκηποι 19/08/2014  
                                                               Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                          
 
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 
 


