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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ: Koυκουλιώτης Ε.  
          Κουκουτέγου Κ. 
Τηλ.   2313-313689  
         2313-313690  
Αριθ. Απόφασης  68/2014                                               

  
 
ΘΕΜΑ: : Εξέταση της από 11/04/2014 ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ της εταιρίας µε επωνυµία ΠΑΥΛΟΣ Ι. 
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ κατά της µε αριθµό 053/08-04-14 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής αναφορικά µε 
την έγκριση του από 27/03/14 πρακτικού της επιτροπής (1ο πρακτικό έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) 
στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια οχηµάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων 
στον δήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης». 
 
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23η του µήνα Απριλίου του έτους 2014 ηµέρα 
της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 10:00π.µ  συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από 
την 5613/16-04-2014 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:  

 
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, πρόεδρος β) Γρούγιος Ηλίας, µέλος γ) Σιώπης Κων/νος, µέλος δ) Σουσλόγλου 
Νικόλαος, µέλος ε) Μεζίκης Βασίλειος, µέλος στ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος.  

 
Απόντες: Καραλιόπουλος Σωτήρης, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κατσαρός Ιωάννης. 
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο έκτακτο Θέµα  το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί σαν θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι 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: 

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

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

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

πρωτ. προσφοράς 4380/27-03-14 

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

iv. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

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

4379/27-03-14 

v. ∆.Φ. ΣΑΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ, αριθµός πρωτ. προσφοράς 4384/27-03-14 

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

vii. 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. ΣΑΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 

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

3.ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΑΕ 
5.∆.Φ. ΣΑΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 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. Οι 

συµµετέχοντες στον διαγωνισµό ενηµερώθηκαν αναφορικά µε την απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής, µε το µε αριθµό πρωτ. 5229/08-04-14 έγγραφο της υπηρεσίας µέσω courier στις 09/04/14 

(ηµεροµηνία παράδοσης). 

 Στην συνέχεια, η εταιρία µε επωνυµία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, κατέθεσε την µε αριθµό πρωτ. 

5404/11-04-14 ένσταση κατά του 1ο πρακτικού, αριθµό απόφασης 053/14 της Οικονοµικής Επιτροπής, 

ζητώντας την απόρριψη της εταιρίας ERGOTRAK από την συνέχιση του διαγωνισµού. 

Λόγοι Προσφυγής 

1. Πρώτος λόγος προσφυγής: Το γεγονός ότι προκύπτει ασάφεια και προκαλεί σύγχυση διότι ενώ 

δηλώνει ότι συµµετέχει και υποβάλλει προσφορά και εγγυητική συµµετοχής µόνο για την 

ΟΜΑ∆Α Α, στις υπεύθυνες δηλώσεις της αναφέρει ότι συµµετέχει στις οµάδες Α και Β. 

2. ∆εύτερος λόγος προσφυγής: Η υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά την προηγούµενη τριετία, ως δικαιολογητικό συµµετοχής του 

διαγωνισµού, δεν εκπληρώθηκε από την εταιρία ERGOTRAK 

 

Αναλυτικότερα: 

1. Σε  όλες ανεξαιρέτως τις υπεύθυνες δηλώσεις που ζητούνται στα δικαιολογητικά συµµετοχής η 

εταιρία ERGOTRAK, µεταξύ άλλων αναφέρει: 

«…και συγκεκριµένα αναφορικά µε την οµάδα Α (εννιά -9 απορριµµατοφόρα οχήµατα) και οµάδα Β 

(ένα-1 όχηµα πλύσης κάδων απορριµµάτων) και στις τυχόν µεταθέσεις της ηµεροµηνίας διενέργειας 

ή και στις επαναλήψεις του εν λόγω διαγωνισµού δηλώνω ότι τόσο εγώ προσωπικά όσο και η 

εταιρία µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς µας…» 

Από τα παραπάνω η διαγωνιζόµενη εταιρεία δηλώνει και αναφέρεται ότι συµµετέχει σε δύο (2) 

οµάδες του διαγωνισµού στην Α και Β, ενώ τόσο στο εξώφυλλο του διαγωνισµού όσο και στο 

περιεχόµενο της υποβληθείσης προσφοράς της προκύπτει ότι συµµετέχει µόνο στην Α οµάδα. Προς 

επίρρωση των ισχυρισµών µας σας επισηµαίνουµε ότι και η εγγυητική επιστολή συµµετοχής που 

κατέθεσε η εν λόγω εταιρεία αναφέρει και καλύπτει µόνο την οµάδα Α. Σε συνδυασµό µε τα 

αναφερόµενα στη διακήρυξη του διαγωνισµού στο Άρθρο 8 στην παράγραφο 8.5 όπου αναφέρει ότι 

« Οι προσφορές θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα 

ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος» 

Προκύπτει ασάφεια και προκαλεί σύγχυση διότι ενώ δηλώνει ότι συµµετέχει και υποβάλλει προσφορά 

και εγγυητική συµµετοχής µόνο για την ΟΜΑ∆Α Α, στις υπεύθυνες δηλώσεις της αναφέρει ότι 

συµµετέχει στις οµάδες Α και Β. 



                
 

 
2. Στο Άρθρο 13 της προκήρυξης Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής στη παράγραφο 9 

αναφέρεται: 

«Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει την τεχνική ή /και επαγγελµατική του ικανότητα στην εκτέλεση 

ίδιων ή παρόµοιων σε τύπο και χαρακτηριστικά ειδών εξοπλισµού, µε τα ζητούµενα µε την ΟΜΑ∆Α 

που επιθυµεί να συµµετέχει, µε την υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά την προηγούµενη τριετία, µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της 

ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.» 

Η εταιρεία ERGOTRAK δεν υπέβαλε κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων, αλλά στηριζόµενος 

στην δάνεια εµπειρία της εταιρείας που συνεργάζεται (ΤΟΥΜΠΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ) αρκέστηκε 

στον κατάλογο που επισύναψε η τελευταία παραβλέποντας την υποβολή του καταλόγου από την 

ίδια 

Επίσης στον ως άνω κατάλογο της εταιρείας ΤΟΥΜΠΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ δεν περιλαµβάνεται 

απορριµµατοφόρο πρέσα των 22 κυβικών µέτρων παρόλο που η διακήρυξη αναφέρει: 

«ως ελάχιστη απαίτηση θεωρείται οι προσφέροντες να έχουν παραδώσει (όπως θα πρέπει να 

προκύπτει από τον ως άνω κατάλογο) ένα τουλάχιστον ίδιο ή παρόµοιο σύνολο ειδών µε αυτά της 

ΟΜΑ∆ΑΣ που ο υποψήφιος επιθυµεί να συµµετέχει εκτός της ΟΜΑ∆ΑΣ Α. Για την ΟΜΑ∆Α Α ως 

ελάχιστη απαίτηση θεωρείται οι προσφέροντες να έχουν παραδώσει (όπως θα πρέπει να προκύπτει 

από τον ως άνω κατάλογο) δύο τουλάχιστον ίδια ή παρόµοια σύνολα ειδών µε αυτά της ΟΜΑ∆ΑΣ.  

Είναι λοιπόν σαφές πως η διαγωνιζόµενη εταιρεία ERGOTRAK δεν πληροί τους παραπάνω όρους 

του διαγωνισµού για να µπορέσει να συµµετέχει σε αυτόν.  

Επίσης ο κατάλογος περιλαµβάνει και παραδόσεις προ του 2011 οι οποίες δεν πρέπει να ληφθούν 

υπ’ όψιν διότι η διακήρυξη αναφέρει στην ίδια παράγραφο ότι  

«ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει την τεχνική ή/ και επαγγελµατική του ικανότητα στην εκτέλεση 

ίδιων ή παρόµοιων σε τύπο και χαρακτηριστικά ειδών εξοπλισµού, µε τα ζητούµενα µε την ΟΜΑ∆Α 

που επιθυµεί να συµµετέχει, µε την υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά την προηγούµενη τριετία, µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της 

ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.» 

 
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 27/03/14 πρακτικό της επιτροπής 
4. Την µε αριθµό 053/14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
5. Το από 15/04/14 πρακτικό της επιτροπής 

 
Ως προς τον πρώτο λόγος της προσφυγής: 

Με βάσει: 

1. Το άρθρο 2 της µε αριθµό 236/14 διακήρυξης όπου αναφέρεται: 

2.1 Ο εξοπλισµός αυτός κατατάσσεται σε οκτώ διακριτές επί µέρους οµάδες, ως εξής :  

ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΟΜΑ∆Α 
Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   

A1 Απορριµµατοφόρο όχηµα τύπου πρέσσας 16m3  8 
A2 Απορριµµατοφόρο όχηµα τύπου πρέσσας 22m3 1 
  ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  Α’ 9 
ΟΜΑ∆Α 
B ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ   

B1 Όχηµα πλύσης κάδων 5m3  1 
  ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  Β’ 1 
ΟΜΑ∆Α 
Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ   

Γ1 Φορτηγό µε ανατρεπόµενη καρότσα ωφ. Φορτίου 3.5tn 1 
  ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  Γ’ 1 
ΟΜΑ∆Α 
∆ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ   



                
 

 

∆1 Ηµιφορτηγό  3 

  ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  ∆’ 3 
ΟΜΑ∆Α 
Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ   

Ε1 Μικρό κλειστό φορτηγό 1τν 1 

  ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  Ε’ 1  
ΟΜΑ∆Α 
ΣΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ   

ΣΤ1 Καλαθοφόρο όχηµα, ικανότητας ανύψωσης 20m 1 

  ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΣΤ’ 1 
ΟΜΑ∆Α 
Ζ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ   

Ζ1 Αναρροφητικό σάρωθρο 4m3. 1 

  ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  Ζ’ 1 
ΟΜΑ∆Α 
Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΩΤΩΝ – ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ   

Η1 Φορτωτής – Εκσκαφέας 100Hp. 2 

  ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  Η’ 2 

   

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19 
 

2.3. Γίνονται δεκτές διακριτές προσφορές για µια ή περισσότερες Οµάδες του Έργου, ενώ δεν γίνονται 

δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές που αντιµετωπίζουν ενιαία το σύνολο του έργου.  

2.4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µια ή περισσότερες «οµάδες», για τη 

συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε είδους δηλ. 

Είτε στο σύνολο των ζητουµένων ειδών  

Είτε σε µέρος των ζητούµενων ειδών 

Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν 

δεν λαµβάνονται υπ' όψη. 

2. Το γεγονός ότι ενώ αναφέρει στις υπεύθυνες δηλώσεις την πρόθεση της εταιρίας να συµµετέχει και στις δύο 

οµάδες Α και Β ωστόσο η εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε αριθµό 711/703934-4 αξίας 68.625,00€, η 

οποία κατατέθηκε καλύπτει µόνο την οµάδα Α, 

 η επιτροπή έκρινε ότι η διαφοροποίηση αυτή δεν προκαλεί ασάφεια ως προς την προσφορά και λόγο 

απόρριψης από την οµάδα Α για την οποία και µόνο, σύµφωνα µε το πρακτικό την έχει κάνει δεκτή.  

 

Ως προς τον δεύτερο λόγος της προσφυγής: 

Με βάσει: 

1. Το άρθρο 13 δικαιολογητικό συµµετοχής µε α/α 9 όπου αναφέρεται ότι οι συµµετέχοντες οφείλουν να 

καταθέσουν: 

 



                
 

 
Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει την τεχνική ή/και επαγγελµατική του ικανότητα στην εκτέλεση ίδιων ή 

παρόµοιων σε τύπο και χαρακτηριστικά ειδών εξοπλισµού, µε τα ζητούµενα µε την ΟΜΑ∆Α που επιθυµεί 

να συµµετέχει, µε την υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά 

την προηγούµενη τριετία, µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή 

ιδιωτικού παραλήπτη.   

Για την ΟΜΑ∆Α Α,  ως ελάχιστη απαίτηση θεωρείται οι προσφέροντες να έχουν παραδώσει (όπως θα 

πρέπει να προκύπτει από τον ως άνω κατάλογο) δύο τουλάχιστον ίδια ή παρόµοια σύνολα ειδών µε 

αυτά της ΟΜΑ∆ΑΣ 

2. Το άρθρο 46 παραγρ. 3 του Π.∆ 60/07 αναφορικά µε τις τεχνικές ή/και επαγγελµατικές ικανότητες 

αναφέρεται ότι «Ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για µια συγκεκριµένη 

σύµβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε 

αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της 

σύµβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγµατος χάριν µε την προσκόµιση 

της δέσµευσης των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του οικονοµικού φορέα τους αναγκαίους 

πόρους». 

3. Το γεγονός ότι η εταιρία ERGOTRAK µε το από 26/03/14 έγγραφο της δηλώνει ότι αναφορικά µε τα 

στοιχεία καταλόγου παραδόσεων της , δεν είχε στο παρελθόν πωλήσεις βαρέων οχηµάτων και για το 

λόγο αυτό και υποβάλλεται κατάλογος παραδόσεων της EXECUTIVE LEASE AE ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (πρώην 

PANARGON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ καθώς και της εταιρίας ∆ΙΟΝΥΣΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ. Για 

τις συνεργασίες της αυτές κατέθεσε, µεταξύ άλλων, το από 20/03/14 ιδιωτικό συµφωνητικό µε την εταιρία 

EXECUTIVE LEASE AE καθώς και το από 18/03/14 ιδιωτικό συµφωνητικό µε την εταιρία ∆ΙΟΝΥΣΟΣ 

ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

4. Οι κατάλογοι οι οποίοι κατατέθηκαν αφορούσαν παραδόσεις της εταιρίας EXECUTIVE LEASE AE για 

χρονικό διάστηµα από 22/01/10 έως 30/12/13 µεταξύ των οποίων υπάρχουν τιµολόγια για πωλήσεις 

πλαισίων και µια παράδοση για απορριµµατοφόρο όχηµα τύπου πρέσσας 12 κµ στις 28/01/2013 προς 

τον Οργανισµό Λιµένος Θεσσαλονίκης ΑΕ.  Αντίστοιχα, παραδόσεις της εταιρίας ∆ΙΟΝΥΣΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ 

& ΣΙΑ ΕΕ αφορούν το χρονικό διάστηµα από το 2009-2014 µεταξύ των οποίων υπάρχουν παραδόσεις 

πρέσσας 16m3 (2012: εταιρία Antipollution SA, 2013: ∆ήµος ∆ιρφύων Μεσσαπίων) και πρέσσας 12 m3 

και 8 m3. 

Με βάσει τα παραπάνω, η επιτροπή κρίνει ότι η εταιρία καλύπτει την υποχρέωση της για υποβολή 

καταλόγου παραδόσεων την τελευταία τριετία, δεδοµένου ότι βασίζεται σε δάνεια εµπειρία των δύο 

εταιριών EXECUTIVE LEASE AE και ∆ΙΟΝΥΣΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ και έχει παραδόσεις, τουλάχιστον 

2, για παρόµοια είδη (πρέσσα 16 m3), όπως αυτό επιτρέπεται από την διακήρυξη 

 



                
 

 
             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 15/04/14 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισµού 

Β) Να απορρίψει η από 11/04/14 προδικαστικής προσφυγής της εταιρίας µε επωνυµία ΠΑΥΛΟΣ Ι. 
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ κατά της µε αριθµό 053/08-04-14 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής αναφορικά µε 
την έγκριση του από 27/03/14 πρακτικού της επιτροπής (1ο πρακτικό έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) 
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 και τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. 
την εισήγηση του προέδρου 
                                                                  
                                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                         
                                                              Οµόφωνα 
 
 

Α) Εγκρίνει το από 15/04/14 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισµού 

Β) Απορρίπτει την από 11/04/14 προδικαστικής προσφυγής της εταιρίας µε επωνυµία ΠΑΥΛΟΣ Ι. 
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ κατά της µε αριθµό 053/08-04-14 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής αναφορικά µε 
την έγκριση του από 27/03/14 πρακτικού της επιτροπής (1ο πρακτικό έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) 
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  068/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
   Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                     Αµπελόκηποι 23 /4/2014  
 
                                                                Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                          
 
                                                                    Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 



                
 

 
 


