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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 16ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
28ης Αυγούστου 2015
Αριθ. απόφασης

181
Περίληψη
Απόρριψη ένστασης κατά της διακήρυξης
διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια
σαρώθρου δρόμων.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 28 Αυγούστου 2015 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 38360/25-08-2015
έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δήμαρχος Ξάνθης), η
οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα
της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6) μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης
Κων/νος Τριανταφυλλίδης
Απόστολος Αγκόρτζα ς
Αλεξία Γκιρτζίκη
Ραμαδάν Μποζ (αναπληρωματικό μέλος)

Απόντες
1. Τοπ Ισμέτ
2. Αθανάσιος Ξυνίδης
3. Σιαμπάν Μπαντάκ
4. Ερκάν Κίρατζη

Το τακτικό μέλος της επιτροπής Ερκάν Κίρατζη ενημέρωσε εγκαίρως τον Πρόεδρο για
την απουσία του. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 κλήθηκε
κατά σειρά ο αναπληρωματικός κ. Ραμαδάν Μποζ
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
αφού εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη των μελών της την
υπ΄ αριθ. 38319/25-8-2015 εισήγηση του Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και
Προστασίας η οποία έχει ως εξής: «Σχετικά με ένσταση που υπέβαλε η Εταιρεία
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε. που εδρεύει στην (Πτολεμαΐδα οδός 25ης Μαρτίου 109 ) προς την
επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την Προμήθεια Σαρώθρου δρόμων με αριθ.
μελέτης Π-6/2015, και όσων σε αυτήν αναφέρονται, γνωμοδοτούμε τα εξής :
Α. Τμ. Διακήρυξης
Υπερισχύει η Διακήρυξη έναντι όλων δηλαδή και της συγγραφής υποχρεώσεων,
ο χρόνος παράδοσης παραμένει και είναι 20 ημέρες. Πάντα υπερισχύει αυτά που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1.Επειδή η υπηρεσία καθαριότητας του δήμου Ξάνθης χρησιμοποιεί φορτηγά με
διαφορετικά ύψη παραπέτων τα οποία φθάνουν και σε ύψος άνω του 1,80 μέτρων είναι
απαραίτητο
το προς προμήθεια μηχάνημα να έχει την δυνατότητα να
εκκενώνει σε ύψος άνω του ένα 1,90 για να μην έρχεται σε επαφή με τα
παραπέτα.
2. Πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν σάρωθρα με διάφορα είδη φίλτρων
για την συγκράτηση της σκόνης και σάρωθρα που λειτουργούν με ψεκασμό
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νερού μέσα στον κάδο απορριμμάτων για την κατακάθιση της σκόνης.
Υπάρχουν και αυτά που δεν έχουν τίποτα και η σκόνη κατά την σάρωση εκτονώνεται
από το πίσω μέρος του σαρώθρου δημιουργώντας ένα σύννεφο σκόνης . Στα ειδικά
στοιχεία της μελέτης αναφέρεται στην παρ. 6 το αυτό-καθοριζόμενο φίλτρο για
πλήρη κατακράτηση σκόνης και στην παρ. 9 αναφέρεται ότι το σάρωθρο πρέπει να
έχει σύστημα ψεκασμού νερού για την κατακράτηση σκόνης (με δεξαμενή νερού ,
ηλεκτρική αντλία ,κ.τ.λ) .
3.Οι τεχνικές προδιαγραφές δεν περιορίζουν τον όγκο της δεξαμενής νερού του
σαρώθρου οπότε εάν ο ενδιαφερόμενος πληροί της τεχνικές προδιαγραφές
του μηχανήματος μπορεί να συμμετάσχει. Επομένως θα αξιολογηθεί θετικά κάθε
δεξαμενή με μεγαλύτερο όγκο χωρητικότητας νερού , εφόσον πληροί τις τεχνικές
προδιαγραφές .
4.Επειδή στα μηχανήματα έργου (ΜΕ) ο κλιματισμός είναι προαιρετικός
εξοπλισμός η τεχνική προδιαγραφή δεν το αναφέρει συγκεκριμένα. Εάν ο
ενδιαφερόμενος πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος μπορεί να
συμμετάσχει προσφέροντας η όχι κλιματισμό στην καμπίνα του χειριστή και θα
βαθμολογηθεί αναλόγως.
5.Ο Δήμος έχει ανάγκη από σάρωθρο για τις πλατείες , στενά δρομάκια,
πεζοδρόμια κλπ το οποίο όμως να καλύπτει και όσες περισσότερες ανάγκες
υπηρεσιών γίνεται. Έτσι θα εξοικονομηθούν πόροι που θα χρησιμοποιούνταν για την
αγορά άλλων σημαντικών μεν μηχανημάτων αλλά εποχικών δε όπως αλατιέρα,
εκχιονιστικό, χορτοκοπτικό κτλ. Επίσης εάν ένα μηχάνημα σαρώθρου μπορεί να
εξυπηρετεί και άλλες ανάγκες διευκολύνεται ο Δήμος λόγο της έλλειψης χειρίστων και
μηχανημάτων.
6. Εάν ο διαγωνισμός γίνονταν για προδιαγραφές σαρώθρου δρόμων τότε ο
προϋπολογισμός θα ήταν μεγαλύτερος και όπως αναφέραμε παραπάνω εκτός του
μεγάλου προϋπολογισμού δεν θα μπορούσε να εξυπηρετεί καμία άλλη ανάγκη.
7. Ο δήμος χρειάζεται να χρησιμοποιήσει το μηχάνημα και σε ιδιαίτερα στενούς
δρόμους, μικρά πεζοδρόμια, παρτέρια, περιφερειακές μικρές πλατείες που καθίσταται
ιδιαίτερα σημαντικό να είναι όσο το δυνατόν μικρότερου μεγέθους με δυνατότητες
ευκινησίας και εύκολης χρήσης και επιπλέον να μπορεί στο ίδιο σημείο εύκολα και
άμεσα να κάνει δυο η περισσότερες εργασίες πχ σάρωθρο αλλά και με γρήγορη αλλαγή
εξαρτήματος απορρόφηση φύλων και ακαθαρσιών από όμβρια αποχετεύσεις κλπ.
8. Από τα κριτήρια αξιολόγησης φαίνετε καθαρά ο τρόπος βαθμολόγησης π.χ
προαιρετικός εξοπλισμός βαθμοί 15 (κλιματισμός ) επίσης φαίνεται η βαθμολόγηση των
τεχ. προδιαγραφών και στην ομάδα Β’ ο χρόνος και τόπος παράδοσης , η εγγύηση
καλής λειτουργίας κ.τ.λ.
Για όλους τους παραπάνω λόγους η άποψή μας είναι ότι δεν απαιτείται να
ακυρωθούν ή να τροποποιηθούν οι όροι της εν λόγω διακήρυξης ή τμήματα των
τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και εισηγούμαστε η υποβληθείσα ένσταση να
θεωρηθεί αβάσιμη.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
1. Την υπ΄αριθ. 161/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση των όρων του
διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια σαρώθρου δρόμων».
2. Την από 21-08-2015 ένσταση της εταιρείας Χαλκίδης Α. Ε.Ε.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Απορρίπτει την από 21-08-2015 ένσταση της εταιρείας Χαλκίδης Α. Ε.Ε. κατά
της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια σαρώθρου δρόμων με
αριθμό μελέτης Π-6/2015 προϋπολογισμού 73.677,00€ για τους λόγους που
αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 181/2015.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 28 Αυγούστου 2015
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου

