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ΘΕΜΑ: Εξέταση της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρίας «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.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 16ον 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. 11231/07-08-14 από την εταιρία ∆.Φ. 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ, ζητώντας την ακύρωση της µε αριθµό 138/22-07-14 απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής του δήµου 

 

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  

 
Αναλυτικότερα 

Λόγοι Προσφυγής σύµφωνα µε την εταιρία ∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ  

Πρώτος λόγος προσφυγής: Κριτήριο βαθµολόγησης 1 (1.1) ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

«Η εταιρία µας ∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ, ναι µεν έλαβε µεγαλύτερη βαθµολογία λόγω πιστοποίησης 

του θορύβου, όµως θα έπρεπε η διαφορά σε σχέση µε το έτερο προσφερόµενο σάρωθρο Schmidt της εταιρείας 

ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε., να είναι µεγαλύτερη, λόγω και της πολύ µικρότερης κατανάλωσης καυσίµου του σαρώθρου 

RAVO που προσφέρει η εταιρεία µας και το οποίο ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης: 

Σηµείο: 6 (ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ) των τεχνικών προδιαγραφών: 

«Πετρελαιοκίνητος κινητήρας ικανής ισχύος, µε χαµηλό θόρυβο (χαρακτηριστικό που θα αξιολογηθεί 

ευνοικότερα εφ’ όσον είναι επίσηµα πιστοποιηµένο) και χαµηλή κατανάλωση» 

 

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

Σύµφωνα µε τον πίνακα αξιολόγησης η εταιρεία «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» βαθµολογήθηκε στο 

κριτήριο 1.1 µε 16,0179 µονάδες ενώ η εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε. µε 15,336. Το συγκεκριµένο κριτήριο αφορά 

πλήθος παραµέτρων όπως αριθµός και διάµετρος κυλίνδρων, διαδροµή, κυλινδρισµός, µέγιστη ισχύς και ροπή 

κινητήρα σε στροφές / λεπτό, µέγιστη ταχύτητα, χωρητικότητα κινητήρα σε λάδι, σύστηµα τροφοδοσίας 

καυσίµου κλπ., όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 6 των τεχνικών προδιαγραφών. ∆ηλαδή η 

συνολική βαθµολογία του κριτηρίου συνοψίζει τις επιµέρους βαθµολογίες όλων των παραµέτρων που 

περιλαµβάνονται στο κριτήριο και δεν στηρίζεται σε µόνο µία ή δύο παραµέτρους.  

 

∆εύτερος λόγος προσφυγής: Κριτήριο βαθµολόγησης 1 (1.2 ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ-ΦΡΕΝΑ-

ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

«Η εταιρία µας έλαβε ακριβώς την ίδια βαθµολογία µε το έτερο προσφερόµενο σάρωθρο. Παραβλέποντας ότι 

το προσφερόµενο σάρωθρο RAVO της εταιρείας µας είναι εξοπλισµένο ίσως µε τα πιο αξιόπιστα συστήµατα 

(υδραυλικές αντλίες LINDE, υδραυλικά µοτέρ PARKER, συστήµατα πέδησης WABCO-PEROT, σύστηµα 

µετάδοσης BREVINI, Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ARGO-HYTOS), τα οποία η επιτροπή οµολογουµένως 

δύσκολο να αξιολογήσει, παρατηρούµε ότι δεν λήφθηκε υπόψη η µοναδικότητα της υδροπνευµατικής 

ανάρτησης του σαρώθρου RAVO που προσφέρει η εταιρεία µας και το οποίο υπερτερεί του ετέρου 

προσφερόµενου σαρώθρου Schmidt , αλλά και υπερκαλύπτει (τόσο σε ασφάλεια, όσο και σε απόδοση-

λειτουργικότητα) το ζητούµενο στις τεχνικές προδιαγραφές της δ/ξης: 



 

 

Σηµείο: 7 (ΑΝΑΡΤΗΣΗ): 

«Το σάρωθρο πρέπει να διαθέτει στον εµπρόσθιο και οπίσθιο άξονα σούστες κατά προτίµησης διβάθµιες και 

υδραυλικούς αποσβεστήρες κραδασµών» 

 

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

Η εταιρεία «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» ενίσταται ως προς τη βαθµολογία του σηµείου 1.2 του 

πίνακα αξιολόγησης, καθότι θεωρεί ότι θα έπρεπε να υπερέχει έναντι της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.», ενώ 

και οι δύο εταιρείες βαθµολογήθηκαν το ίδιο, µε 15,3333 µονάδες.  

Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος του συγκεκριµένου σηµείου προσφυγής, η Επιτροπή Αξιολόγησης δέχεται όλα 

τα επιµέρους µηχανικά και υδραυλικά συστήµατα του µηχανήµατος, εφόσον πληρούν τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές που συνέταξε η Υπηρεσία, σύµφωνα µε τη δεοντολογία που επικρατεί στους δηµόσιους 

διαγωνισµούς. Κρίνει δε τις αποδόσεις τους και όχι τη φήµη του εργοστασίου κατασκευής. Σε ό,τι αφορά την 

έννοια της αξιοπιστία, αυτή πληρούται µε την εγγύηση καλής λειτουργίας του µηχ/τος, που ζητείται από την 

Υπηρεσία. 

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος συγκεκριµένου σηµείου προσφυγής, στο άρθρο 7 των Τεχνικών 

Προδιαγραφών αναφέρεται: 

«Το σάρωθρο πρέπει να διαθέτει στον εµπρόσθιο και οπίσθιο άξονα σούστες κατά προτίµηση διβάθµιες και 

υδραυλικούς αποσβεστήρες κραδασµών.» 

Το ίδιο αναφέρεται και στο άρθρο 2.   

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της όσα έπρεπε προκειµένου να καταλήξει στην τελική βαθµολογία. Το 

συγκεκριµένο κριτήριο αφορά πλήθος παραµέτρων όπως κιβώτιο ταχυτήτων, φρένα, µετάδοση κίνησης, 

ανάρτηση και τις υποπαραµέτρους τους, όπως περιγράφεται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών που 

συνέταξε η Υπηρεσία (Παράρτηµα Β΄ Ζ).  ∆ηλαδή η συνολική βαθµολογία του κριτηρίου συνοψίζει τις 

επιµέρους βαθµολογίες όλων των παραµέτρων που περιλαµβάνονται στο κριτήριο και δεν στηρίζεται σε 

µόνο µία ή δύο παραµέτρους.  

 

Τρίτος λόγος προσφυγής: Κριτήριο βαθµολόγησης 2 (2.1) ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ, 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ, ΠΛΑΤΟΣ ΣΑΡΩΣΗΣ, ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 

ΨΥΚΤΡΩΝ 

Η εταιρεία «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» ενίσταται ως προς τη βαθµολογία του σηµείου 2.1 του 

πίνακα αξιολόγησης, καθότι θεωρεί ότι θα έπρεπε «να επανεξεταστεί η βαθµολόγηση του έτερου 

προσφερόµενου Schmidt (ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.), το οποίο βαθµολογείται αρκετά πάνω από τη βάση, ενώ στο 

σηµείο ταχύτητας σάρωσης υπολείπεται της απαίτησης της τεχνικής προδιαγραφής. … Το σάρωθρο Schmidt 

σαρώνει µε ταχύτητα 12Km/h (βλ. προσπέκτους κατασκευαστή – Continuously variable operating speed 0-

12Km/h). Bάσει των ανωτέρω το σάρωθρο Schmidt δεν έπρεπε να βαθµολογηθεί, αντ΄αυτού όµως λαµβάνει 



 

 

βαθµολογία και µάλιστα µεγαλύτερη της βάσης. Στην καλύτερη περίπτωση θα έπρεπε να λάβει τη βάση κατ΄ 

ανώτερον.» 

Στη παρ. 10 των Τεχνικών Προδιαγραφών που συνέταξε η Υπηρεσία αναφέρεται ότι «Η ταχύτητα σάρωσης 

(ταχύτητα εργασίας του σαρώθρου) θα µπορεί να φτάσει τα 15χλµ/ώρα τουλάχιστον και θα αυξοµειώνεται από 

το χειριστή - οδηγό ανάλογα µε την ποσότητα και το είδος των απορριµµάτων αλλά και την κατάσταση του 

οδοστρώµατος.».  

Στο τεύχος της προσφορά της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.», σελ. 131,  αναφέρεται ότι «Η ταχύτητα σάρωσης 

(ταχύτητα εργασίας του σαρώθρου) φθάνει τα 15 Km/h στην προσφερόµενη έκδοση και αυξοµειώνεται από 

τον χειριστή-οδηγό ανάλογα µε την ποσότητα και το είδος των απορριµµάτων αλλά και την κατάσταση του 

οδοστρώµατος. … η βέλτιστη απόδοση σάρωσης που επιτυγχάνει το προσφερόµενο σάρωθρο (σε ταχύτητα 12 

Km/h ) είναι 38220 m2/h ». 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν έχει λόγο να αµφισβητήσει τα αναφερόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές των 

συµµετεχόντων. Τυχόν αναληθείς πληροφορίες επισύρουν κυρώσεις. 

 

Τέταρτος λόγος προσφυγής: Κριτήριο βαθµολόγησης 2 (2.3) ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΡΟΥ 

1. Η εταιρεία «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» ενίσταται ως προς τη βαθµολογία του σηµείου 2.3 του 

πίνακα αξιολόγησης, διότι βαθµολογήθηκε µε 5 µονάδες ενώ η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.» βαθµολογήθηκε 

µε 5,66 µονάδες (13,2 % επιπλέον). Συγκεκριµένα αναφέρεται στον 4ο λόγο προσφυγής: «Η εταιρεία µας έλαβε 

µικρότερη βαθµολογία (τη βάση) σε σχέση µε το σάρωθρο Schmidt λόγω του ότι το τελευταίο προσφέρει 

δεξαµενή νερού 700 lt. Από το προσπέκτους του κατασκευαστή του σαρώθρου Schmidt δεν προκύπτει η 

συγκεκριµένη χωρητικότητα (βλ. προσπέκτους κατασκευαστή –Fresh water system with 600 lt plastic reserve 

tank) Αν πάλι υπάρχει η προαιρετική δυνατότητα για δεξαµενή 700  lt, τότε θα έπρεπε να είχε διευκρινιστεί, εις 

βάρος ποιας από τις άλλες δεξαµενές του µηχανήµατος προσφέρεται αυτός ο προαιρετικός εξοπλισµός, αφού 

δεν µπορούν να αλλάξουν τα βάρη. ∆ηλαδή σε µια τέτοια περίπτωση ο επιπλέον όγκος των 100 lt της 

δεξαµενής νερού θα πρέπει να έχει αφαιρεθεί από κάπου αλλού (π.χ. από τον κάδο απορριµµάτων, οπότε σε 

µία τέτοια περίπτωση η ωφέλιµη χωρητικότητα του κάδου απορριµµάτων θα είναι µικρότερη και θα έπρεπε να 

δηλώνεται συγκεκριµένα, ώστε να αξιολογηθεί ανάλογα από την επιτροπή). »  

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές που κατέθεσε η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.», µε 

τα συγκεκριµένα τεχνικά χαρακτηριστικά που αυτή αναφέρει στο τεύχος της προσφοράς της. Τυχόν αναληθείς 

πληροφορίες επισύρουν κυρώσεις. 

Σε ό,τι αφορά το prospectus της εταιρείας, στη στήλη «Bάρη» αναφέρει ως «φορτίο» την τιµή  «περίπου 6110 

Kg». Εποµένως δεν είναι παράλογο τα 100 επιπλέον Kg νερού στην προσφερόµενη έκδοση του µηχ/τος να 

αφαιρεθούν από το φορτίο. Αυτό επισύρει µείωση του φορτίου κατά 1,64 %, που είναι απόλυτα λογικό. 

2. Το συγκεκριµένο κριτήριο αφορά έναν αριθµό παραµέτρων όπως τη χωρητικότητα της δεξαµενής νερού, 

την αντλία νερού, τον αριθµό των µπεκ, τη ρύθµιση των µπεκ κλπ. ∆ηλαδή η συνολική βαθµολογία του 



 

 

κριτηρίου συνοψίζει τις επιµέρους βαθµολογίες όλων των παραµέτρων που περιλαµβάνονται στο 

κριτήριο και δεν στηρίζεται σε µόνο µία ή δύο παραµέτρους.  

 

Πέµπτος λόγος προσφυγής: Κριτήριο βαθµολόγησης 2 (2.4) ΒΟΥΡΤΣΕΣ 

Η εταιρεία «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» ενίσταται ως προς τη βαθµολογία του σηµείου 2.4 του 

πίνακα αξιολόγησης, διότι βαθµολογήθηκε όσο και η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.», ενώ θεωρεί ότι θα έπρεπε 

να βαθµολογηθεί επιπλέον.  Αναφέρει δε ως λόγους ότι: 

1. «Το προσφερόµενο από την εταιρεία µας σάρωθρο RAVO διαθέτει σύστηµα υδροπνευµατικής ανάρτησης , 

µέσω του οποίου αυτορυθµίζεται η πίεση των βουρτσών στο έδαφος ώστε να φθείρονται λιγότερο.   Από τη 

βαθµολογία είναι φανερό ότι δε βαθµολογήθηκε το εν λόγω σύστηµα ως όφειλε.»  

Το εν λόγω κριτήριο αξιολογήθηκε στο τµήµα 2.1, όπου η εταιρεία «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» 

βαθµολογήθηκε µε 21 µονάδες, ενώ η εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.» µς 19,845 µονάδες. 

 

2. «Το σάρωθρο RAVO διαθέτει σύστηµα βουρτσών που δεν απαιτεί συντήρηση. Ούτε αυτό βαθµολογήθηκε» 

Στις προδιαγραφές των βουρτσών δε διευκρινίζεται η έννοια της «συντήρησης». Απλά αναφέρεται σε κάποιο 

σηµείο. Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια ζωής τους πάντως, αναφέρεται ότι «Όλες οι βούρτσες είναι προσαρµοσµένες 

σε πυρήνες µε δυνατότητα ευχερούς αντικατάστασης των φθαρµένων ελασµάτων τους».  

 

3. «Ακόµη η ταχύτητα περιστροφής των βουρτσών 0-210 rpm (µεγαλύτερη αυτής του σαρώθρου Schmidt, 0-

140 rpm), ούτε και αυτή βαθµολογήθηκε.» 

Το εν λόγω κριτήριο αξιολογήθηκε στο τµήµα 2.1, όπου η εταιρεία «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» 

βαθµολογήθηκε µε 21 µονάδες, ενώ η εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.» µς 19,845 µονάδες. 

 

Έκτος λόγος προσφυγής: Κριτήριο βαθµολόγησης 4 (4.2) ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ) 

Στον 6ο λόγο προσφυγής η εταιρεία «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.»  ενίσταται ως προς το ότι πήρε την 

ίδια βαθµολογία στο κριτήριο 4.2 µε την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.», ενώ όπως αναφέρει στο τεύχος των 

τεχνικών προδιαγραφών της «… Επίσης παρέχουµε εγγύηση έναντι διαβρώσεως διάρκειας δέκα (10) ετών 

(δεκαέξι έτη για τις δεξαµενές νερού και υδραυλικού). Η ανωτέρω προσφερόµενη εγγύηση υπερακλύπτει (εν 

µέρει) την απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών και υπερτερεί της εγγύησης του σαρώθρου Schmidt. Η 

βαθµολόγηση όµως δεν ήταν ανάλογη, ως όφειλε».  

 

Το κριτήριο 4.2 αξιολογεί τον χρόνο που καλύπτει η εγγύηση καλής λειτουργίας και µόνο, και είναι απόλυτα 

σαφές αυτό. Οι δύο εταιρείες προσέφεραν τον ίδιο χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, δηλαδή τρία χρόνια, 

εποµένως βαθµολογήθηκαν το ίδιο. 

 



 

 

Έβδοµος λόγος προσφυγής: Κριτήριο βαθµολόγησης 4 (4.3) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ..ΘΑ 

ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 

SERVICE ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΚΛΠ 

Η εταιρεία «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.»  ενίσταται ως προς το κριτήριο αξιολόγησης 4.3 διότι  

βαθµολογήθηκε µε 15 µονάδες, ενώ η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.» βαθµολογήθηκε µε 18 µονάδες, «γιατί 

προσφέρει άµεση ή εντός 48 ωρών υποστήριξη».  

Στην προσφυγή της η εταιρεία «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.»  αναφέρει από το τεύχος των τεχνικών 

προδιαγραφών: 

 «.. Στο διάστηµα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται µε ευθύνη και µέριµνα της εταιρείας µας και 

εφόσον είναι εφικτό, στον τόπο εργασίας του οχήµατος. Η µετάβαση του συνεργείου θα γίνεται είτε άµεσα (µέσω 

του τοπικού µας αντιπροσώπου) σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες (ή και µη εργάσιµες κατόπιν συνεννοήσεως) ή 

εντός µίας εβδοµάδας από τη λήψη γραπτής…». 

Και παρακάτω συµπληρώνει ότι «Είναι φανερό ότι και η εταιρεία µας προσφέρει άµεση εξυπηρέτηση και 

µάλιστα και σε µη εργάσιµες ηµέρες (κατόπιν συνεννοήσεως µε τον αντιπρόσωπό µας). Οπότε αυθαίρετυα 

λαµβάνεται υπόψη η δυσµενέστερη περίπτωση.» 

 

Η εταιρεία «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.»  στο παραπάνω εδάφιο µιλά για τη µετάβαση του 

συνεργείου για την αποκατάσταση της βλάβης. Η βλάβες όµως ενδεχοµένως να απαιτούν αντικατάσταση 

αντ/κών, για τα οποία δε γίνεται λόγος στο παραπάνω εδάφιο. Σε άλλο σηµείο όµως της προσφοράς της ορίζει 

τον χρόνο αποκατάστασης βλαβών σε δέκα (10) ηµέρες το µέγιστο, αν τα αντ/κά δεν είναι άµεσα διαθέσιµα, 

ενώ η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.» τον ορίζει σε 48 ώρες (48 h), στην περίπτωση που απαιτούνται 

ανταλλακτικά από το εξωτερικό. Στην περίπτωση που τα ανταλλακτικά είναι άµεσα διαθέσιµα ο µέγιστος 

χρόνος αποκατάστασης βλαβών που δίνει η ενιστάµενη εταιρεία είναι επτά (7) ηµέρες, ενώ η εταιρεία «ΑΦΟΙ 

ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.» δηλώνει ως χρόνο αποκατάστασης την ίδια µέρα. 

Επίσης ο όρος της εταιρείας «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.»  ότι «…προσφέρει άµεση εξυπηρέτηση και 

µάλιστα και σε µη εργάσιµες ηµέρες (κατόπιν συνεννοήσεως µε τον αντιπρόσωπό µας).» και όχι µε την ίδια την 

εταιρεία, εγείρει αµφιβολίες. Ο ∆ήµος καλείται να επιλέξει προµηθευτή ανάµεσα από συγκεκριµένους 

συµµετέχοντες. Η συνεννόηση όχι απευθείας µε την εταιρεία αλλά µε τον αντιπρόσωπό της µπορεί να επιφέρει 

προβλήµατα καθότι ο ∆ήµος δεν έχει κάποια σχέση συνεργασίας µε τον αντιπρόσωπό της.  

 

Επίσης σηµειώνεται ότι ο αριθµός των δωρεάν προγραµµατισµένων συντηρήσεων είναι 2 για την ενιστάµενη 

εταιρεία και 3 για την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.» 

 
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. 11231/07-08-14 ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ της εταιρίας µε 
επωνυµία ∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 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. 11231/07-08-14 ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ της εταιρίας µε επωνυµία 
∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 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  205/2014 
 
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 
 
 



 

 

 
 


