
 

 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 4/2012 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 2
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

την 10-1-2011 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Εκδίκαση ένστασης κατά της διακήρυξης του ανοικτού 

διαγωνισµού της 18-1-2012 για την προµήθεια αυτοκινούµενου 

αναρροφητικού σαρώθρου». 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 10 του µηνός Ιανουαρίου 2012 και ώρα 
11.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από 
την αριθµ. 1138/9-1-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα 
µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Ο κ. Γκάνης Σταύρος απουσίαζε δικαιολογηµένα και ενηµέρωσε έγκαιρα το 
σώµα για την απουσία του. Στη συνεδρίαση κλήθηκε κατά σειρά το 
αναπληρωµατικό µέλος κ. Νικολαίδης Φώτιος ο οποίος δήλωσε αδυναµία να 
παρευρεθεί στην συνεδρίαση και έτσι προσκλήθηκε το επόµενο κατά σειρά 
µέλος ο κ. Γρηγορίου Κυριάκος ο οποίος ήταν παρών στην συνεδρίαση. 
Ο κ. Ζαχαριάδης Παύλος απουσίαζε δικαιολογηµένα και ενηµέρωσε έγκαιρα το 
σώµα για την απουσία του. Στη συνεδρίαση κλήθηκε κατά σειρά το επόµενο 
κατά σειρά µέλος ο κ. Μλεκάνης Μιχαήλ ο οποίος ήταν παρών στην 
συνεδρίαση. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος     
Μαµσάκος Χριστόδουλος 
Μλεκάνης Μιχαήλ   Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας    
Χλιάρα Παναγιώτα    
Γρηγορίου Κυριάκος   Μήτρου Γεώργιος   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο 
του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

 
Ο κ. πρόεδρος  εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπαριθµ. 1120/9-1-2012 έγγραφο της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών, το οποίο λέει τα εξής: 
 

Σας υποβάλλουµε την αριθµ. 682/04-01-2012  ένσταση του προµηθευτή  Αντωνίτση Γ. 
Παναγιώτη,  κατά της διακήρυξης  του ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την 
προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου της 18-01-2012 



 

 
 

   
  

 

(αριθµ. πρωτοκ. περίληψης δηµοσίευσης διακήρυξης  72835/20-12-2011)  , η οποία 
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα  ,στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την ηµέρα της 
δηµοσίευσης διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών , µε την 
οποία ζητεί την αλλαγή των τεχνικών προδιαγραφών σε τρία σηµεία   καθώς και το 
έγγραφο  αριθµ. 1119/09-01-2012  της ∆ιεύθυνσης καθαριότητας και ανακύκλωσης µε 
το οποίο  εισηγείται την απόρριψη της ένστασης (ως καθ ύλη αρµόδια υπηρεσία για 
την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών).                                                                                                  

    Επειδή η συγκεκριµένη απόφασή σας υποβάλλεται για έλεγχο στον ελεγκτή 
νοµιµότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 2 ,παρακαλούµε να λάβετε 
απόφαση για την αναβολή του διαγωνισµού .   

         

Τέλος διάβασε στα µέλη  το αριθµ. 1119/09-01-2012 έγγραφο της 

∆ιεύθυνσης καθαριότητας και ανακύκλωσης µε το οποίο  εισηγείται την 

απόρριψη της ένστασης (ως καθ ύλη αρµόδια υπηρεσία για την σύνταξη 

των τεχνικών προδιαγραφών)   το οποίο λέει τα εξής:     

                                      

Σε συνέχεια του υπηρεσιακού σηµειώµατός σας, σχετικά µε την υποβληθείσα 
ένσταση από την εταιρεία  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ  ∆εκελείας 239-Αχαρναί Τ.Κ. 13677 Α.Φ.Μ.039299856 (στη 
συνέχεια ΄΄ενιστάµενη΄΄) µε αρ. πρ. 682/04-01-2012 κατά της διακήρυξης, που 
περίληψή της δηµοσιεύτηκε µε αρ. πρ. 7283/20-12-2011, σας αναφέρω τα εξής :  

  
Α) ΓΕΝΙΚΑ  
Η ενιστάµενη παραθέτοντας τα επιχειρήµατά της κατά της διακήρυξης καταλήγει 
(τηρείται η ακριβής γραφή της ενιστάµενης) : Στη βάση όλων των ανωτέρω πιστεύουµε 
ότι θα πρέπει να ακυρώσετε τον εν λόγω διαγωνισµό  προκηρύσσοντας καινούργιο µε 
πιο γενικές και πιο διαδεδοµένες τεχνικές προδιαγραφές. Πιστεύουµε ακράδαντα ότι 
αυτή η επιλογή είναι η µοναδική που διασφαλίζει στο µέγιστο δυνατό βαθµό των 
συµφερόντων του ∆ήµου ∆ράµας. Η συνέχιση του διαγωνισµού µε τις υφιστάµενες 
προδιαγραφές εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους για την προµήθεια ενός σαρώθρου 
τελείως ακατάλληλου για τη χρήση που προορίζεται αν δεν αναπτυχθεί ανταγωνισµός. 
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΑΡΘΡΟ 2 ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
τίθενται επί ποινή αποκλεισµού οι ελάχιστες απαιτούµενες ποιοτικές και ποσοτικές 
τεχνικές προδιαγραφές του  σαρώθρου που είναι ανάλογες του προϋπολογισµού 
δαπάνης και των αναγκών του ∆ήµου ∆ράµας, χωρίς να αποκλείονται εταιρείες που 
θα προσφέρουν τεχνικά χαρακτηριστικά ανώτερα των ελαχίστων απαιτούµενων. 

 
Β) ΕΙ∆ΙΚΑ 
Η ενιστάµενη υποστηρίζει ότι πρέπει να αλλάξουν τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία, 
αναγράφοντας (τηρείται η ακριβής γραφή της ενιστάµενης) :  
 

1. Ζητάτε ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (στα ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡΘΡΟ 2.7) 1000 ΛΙΤΡΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑ∆ΟΥ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. 
Στην κατηγορία σαρώθρων του 1m3 περίπου υπάρχουν σάρωθρα µε 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ χωρητικότητα του κάδου απορριµµάτων (όπως 
το σάρωθρο της εταιρείας µας µε χωρητικότητα 850 λίτρα.). 
Το να περιορίζεται τόσο πολύ η χωρητικότητα του κάδου απορριµµάτων 
χωρίς ΑΝΟΧΗ +/- ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΛΛΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 



 

 
 

   
  

 

Εξάλλου η κατηγορία αυτή του 1m3 περίπου διαθέτει σύστηµα ανατροπής 
του κάδου απορριµµάτων σε κοινούς κάδους των 1100΄λίτρων, άρα η 
µικρή διαφορά αυτή µηδενίζεται. 
 
Επ΄ αυτών επισηµαίνονται τα εξής : 

Ο κάδος σαρωµάτων (όπως αναφέρεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές) αποτελεί εξάρτηµα του ενιαίου συνόλου πλαισίου και 
υπερκατασκευής (compact) και η ελάχιστη χωρητικότητά του, που έχει 
ορισθεί στα  1.000 λίτρα, ανταποκρίνεται στις ελάχιστες ανάγκες του ∆ήµου 
∆ράµας, χωρίς να αποκλείονται εταιρείες που προσφέρουν κάδο 
µεγαλύτερο των 1.000 λίτρων. 

Με βάση τα παραπάνω ορθώς προδιαγράφηκε επί ποινή 
αποκλεισµού κάδος σαρωµάτων χωρητικότητας τουλάχιστον 1.000 λίτρα. 

 
2. Ζητάτε ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (στα ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡΘΡΟ 2.3) Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ IV (EURO 4). 
Η Ελληνική νοµοθεσία και σύµφωνα µε το από 18 Ιουνίου 2007 έγγραφο 
του ΥΠΕΧΩ∆Ε προσδιορίζονται οι κατηγορίες της σειράς EURO ανά 
χρονολογία. Σήµερα και σύµφωνα µε την κατηγορία της ιπποδύναµης που 
ζητά η ∆ιακήρυξη πρέπει ο κινητήρας του σαρώθρου να είναι τουλάχιστον 
κατηγορίας EURO ΙΙΙΑ.  
 
Επ΄ αυτών επισηµαίνονται τα εξής : 

Το έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. µε αρ. ∆13/ο/11212/18 Ιουνίου 
2007 µε θέµα : «Εισαγωγή κινητήρων εσωτερικής καύσης και 
Μηχανηµάτων Έργων από Τρίτες Χώρες», επιτρέπει την εισαγωγή 
πετρελαιοκινητήρων εσωτερικής καύσης και Μηχανηµάτων Έργων µε 
αντιρρυπαντική τεχνολογία, (όσον αφορά τις εκποµπές αέριων και 
σωµατιδιακών ρύπων από τον κινητήρα), ανώτερη από αυτή της φάσης 
EURO IIIA.  

Επειδή το σάρωθρο θα χρησιµοποιηθεί πολλά έτη ζητείται ο 
κινητήρας να είναι τεχνολογικά πιο σύγχρονος και να πληρεί απαιτήσεις 
ανώτερες της φάσης EURO IIIA.            

Με βάση τα παραπάνω ορθώς προδιαγράφηκε επί ποινή 
αποκλεισµού κινητήρας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 
IV. 

 
3. Ζητάτε ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (στα ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡΘΡΟ 2.3) Η ΙΠΠΟ∆ΥΝΑΜΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40 Ηp. 
Ο περιοριστικός αυτός όρος ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ σάρωθρα µε ελάχιστα µικρότερη 
ιπποδύναµη, ικανή όµως να λειτουργεί το σάρωθρο, όπως το σάρωθρο 
της εταιρείας µας, το οποίο έχουµε προµηθεύσει σε φορείς του ∆ηµοσίου 
(ΟΤΑ) µε άριστα αποτελέσµατα µέχρι σήµερα.   
 
Επ΄ αυτών επισηµαίνονται τα εξής : 
 Η ισχύς του κινητήρα προδιαγράφηκε 40 Hp ως η ελάχιστη 
απαιτούµενη ισχύ, ώστε να καλύπτει τις υπόλοιπες τεχνικές προδιαγραφές, 
κυρίως αυτές του άρθρου 2.10 ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ (ταχύτητα πορείας, ταχύτητα 
σάρωσης, αναρριχητική ικανότητα, ανάβαση σε πεζόδροµους και ρείθρα 
µε ανισόσταθµα  επίπεδα), αλλά και να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες 
της µορφολογίας του εδάφους του ∆ήµου ∆ράµας.  

Με βάση τα παραπάνω ορθώς προδιαγράφηκε επί ποινή 
αποκλεισµού ελάχιστη απαιτούµενη ισχύς κινητήρα 40 HP (33 KW) . 



 

 
 

   
  

 

 
Μετά τα παραπάνω  

 Εισηγούµαστε την απόρριψη της ένστασης της ενιστάµενης µε το σκεπτικό ότι τα 
προβαλλόµενα ως επιχειρήµατα δεν θίγουν το κύρος της διακήρυξης, 

         

     Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, είδε τις ισχύουσες διατάξεις  και 
λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας και της 
∆ιεύθυνσης καθαριότητας και ανακύκλωσης µε το οποίο  εισηγείται την 
απόρριψη της ένστασης (ως καθ ύλη αρµόδια υπηρεσία για την σύνταξη των 
τεχνικών προδιαγραφών)  επί της κατατεθείσας ενστάσεως 
                                                                                                                                                         

             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο µ ό φ ω ν α 
 

1. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ  την αριθµ. 682/04-01-2012  ένσταση του προµηθευτή  
Αντωνίτση Γ. Παναγιώτη,  κατά της διακήρυξης  του ανοικτού δηµόσιου 
διαγωνισµού για την προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού 
σαρώθρου της 18-01-2012 (αριθµ. πρωτοκ. περίληψης δηµοσίευσης 
διακήρυξης  72835/20-12-2011)  , η οποία υποβλήθηκε εµπρόθεσµα  ,στο 
µισό του χρονικού διαστήµατος από την ηµέρα της δηµοσίευσης διακήρυξης 
µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών , µε την οποία ζητεί την 
αλλαγή των τεχνικών προδιαγραφών σε τρία σηµεία   και συµφωνεί µε το 
έγγραφο  αριθµ. 1119/09-01-2012  της ∆ιεύθυνσης καθαριότητας και 
ανακύκλωσης  (ως καθ ύλη αρµόδιας υπηρεσίας για την σύνταξη των 
τεχνικών προδιαγραφών)  το οποίο  εισηγείται την απόρριψη της ένστασης .                                      
2. την αναβολή του διαγωνισµού έως ότου  η συγκεκριµένη απόφαση 
ελεγχτεί από τον ελεγκτή νοµιµότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 15 
παράγραφος 2  όπως εισηγείται η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών.   
3. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας 
 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 4/2012 
   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


