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Εκ της υπ' αριθ. 26 της 08-07-2016 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής 

Αριθμός απόφασης 
422/2016 

Περίληψη απόφασης 
IΓ.ΕΗΔ 5ο Εισήγηση περί προσφυγής  για την προμήθεια φορτωτή εκσαφέα. 
Στη Χίο και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα την 8η Ιουλίου 2016 ημέρα της εβδομάδας 
Παρασκευή και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  στην οποία 
προήδρευσε ο κ. Βουρνούς Εμμανουήλ και ύστερα από πρόσκληση που υπέγραψε  ο ίδιος με 
ημερομηνία 01-07-2016 που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 
& 75 του Ν 3852/10 και αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο 9 
μελών βρέθηκαν παρόντα 8 μέλη, δηλαδή: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Γδύσης Ευστράτιος         
 2 Βεργίτσης Ανδρέας         
 3 Παπαδόπουλος Γεώργιος     
 4 Συριώδης Σωκράτης         
 5 Μαρτάκης Νικόλαος         
 6 Καμπούρης Στυλιανός       
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Ποταμούση Παρασκευή       
  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Αμύγδαλος Ιάκωβος         
 2 Λαμπρινούδης Πολύδωρος    
  

Ακολούθως o κ. Βουρνούς Εμμανουήλ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία 
και υπογράφονται. 
Αποχωρήσεις-Προσελεύσεις 
Τέθηκαν  εκτός Ημερήσιας Διάταξης οκτώ (8) θέματα, τα οποία αποφασίστηκε  ομόφωνα  να συζητηθούν  μετά 
την συζήτηση των θεμάτων αυτής, και τα οποία είναι τα εξής:  
ΕΗΔ 1ο Παραχώρηση χρήσης αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Νενήτων 
ΕΗΔ 2ο  Απόδοση Λογαριασμού για χρηματικά ένταλμα πληρωμής 
ΕΗΔ 3ο Καθορισμός όρων δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου - καφενείου στην πλατεία Τ.Κ. Πυργίου.  
ΕΗΔ 4ο Διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου "Επισκευή συντήρηση, διαμόρφωση 
Δημοτικών κτιρίων Βορείας Χίου ΔΕ Αμανής και Καρδαμύλων 2016". 
ΕΗΔ 5ο Εισήγηση περί προσφυγής  για την προμήθεια φορτωτή εκσκαφέα.  
ΕΗΔ 6ο  Ορισμός  Δικαστικών Επιμελητών για την επίδοση ένδικων βοηθημάτων (μισθωτικές διαφορές)  
ΕΗΔ 7ο Τροποποίηση λίστας ασφαλισμένων οχημάτων του Δ. Χίου 
ΕΗΔ 8ο Ορισμός συμβολαιογράφου για την καταγραφή ακινήτων 
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Κατά την συζήτηση των θεμάτων :  
ΕΗΔ 5ο (σειρά συζήτησης 13) Εισήγηση περί προσφυγής  για την προμήθεια φορτωτή εκσαφέα.  
ΕΗΔ 6ο (σειρά συζήτησης 14) Ορισμός  Δικαστικών Επιμελητών για την επίδοση ένδικων βοηθημάτων 
(μισθωτικές διαφορές)  
ΕΗΔ 7ο (σειρά συζήτησης 15) Τροποποίηση λίστας ασφαλισμένων οχημάτων του Δ. Χίου 
ΕΗΔ 8ο (σειρά συζήτησης 16) Ορισμός συμβολαιογράφου για την καταγραφή ακινήτων 
Προήδρευσε ο κ. Καμπούρης Στυλιανός λόγω κωλύματος του κ. Βουρνού Εμμανουήλ. 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα 
IΓ.ΕΗΔ 5ο Εισήγηση περί προσφυγής  για την προμήθεια φορτωτή εκσκαφέα. 
Με την παρ.3 του αρθ.75 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:  
"Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα 
θέματα που προτείνει ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί 
στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση για αυτό με την ίδια 
πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης."  
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο και συμπεριλαμβανόμενων των 
θεμάτων που πρότεινε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είναι τα αναγραφόμενα στην με αριθ. 19428/01-
07-2016 πρόσκληση. Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατεπείγον για λόγους 
προθεσμίας και αφορά <Εισήγηση περί προσφυγής  για την προμήθεια φορτωτή εκσκαφέα.>.  
Με βάση τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του προέδρου, την παραγρ.3 του αρθ.75 του Ν 
3852/2010, το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να 
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.  
 

Αποφάσισε ομόφωνα 
 
Την συζήτηση του θέματος που αφορά <Εισήγηση περί προσφυγής  για την προμήθεια φορτωτή εκσκαφέα>. 
Κατόπιν τέθηκε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας, η οποία αναφέρει τα 
παρακάτω σχετικά με το θέμα:  
"Με την 388/2016 ΑΔΣ Δ.Χίου αποφασίστηκε η έγκριση της "Προμήθειας φορτωτή εκσκαφέα" του Δ.Χίου για 
την αντιμετώπιση των αναγκών της προσφυγικής κρίσης και με την 380/2016 απόφ.Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκαν 
οι όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και ψηφίστηκαν οι σχετικές πιστώσεις.  
Κατατέθηκε προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 παρ.1 του Ν.3886/2010 από την εταιρεία Παύλος Κοντέλλης 
Α.Ε.Β.Ε. (η οποία επισυνάπτεται) κατά του Δ.Χίου, της 18121/2016 σχετικής με την ανωτέρω προμήθεια 
διακήρυξης, κάθε άλλης συναφούς με τα ως άνω πράξης ή παράλειψης του Δ.Χίου και κάθε πράξης ή γενικότερα 
διαδικασίας για τη συνέχιση του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο μέχρι της κρίσης αρμοδίως της ένστασης.  
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3886/2010 "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". Η παρούσα 
προμήθεια δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.3886/2010 και του ΠΔ 60/07 (η διάταξη που οι παραπάνω οδηγίες 
μεταφέρονται στην εσωτερική έννομη τάξη) εφόσον ο προϋπολογισμός της προ ΦΠΑ είναι μικρότερος των 
200.000?. Στο άρθρο 27 της 18121/2016 διακήρυξης περιγράφεται η ορθή διαδικασία με άσκηση ένστασης κατά 
της διακήρυξης σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ, παρά του ότι εκ παραδρομής αναφέρεται και η προσφυγή στη 
διαδικασία του άρθρου 4 του Ν.3886/2010.  
Επί των λόγων της προσφυγής που αφορούν κυρίως στις τεχνικές προδιαγραφές:  
1ος λόγος 
Για την "φωτογραφική διάταξη" περί του ύψους κατά την πορεία του μηχανήματος:  
Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις κατασκευαστές φορτωτών εκσκαφέων που πληρούν το εύρος τιμών του ύψους 
πορείας του μηχανήματος και συγκεκριμένα:  
-   Η εταιρεία KOMATSU με ύψος 3,85μ ή 3,95μ ανάλογα με το μοντέλο 
-   Η εταιρεία JCB με ύψος 3,97μ.  
-   Η εταιρεία TEREX με ύψος 3,80μ.  
2ος λόγος 
Για την "φωτογραφική διάταξη" περί της υδραυλικής πίεσης:  
Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις κατασκευαστές φορτωτών εκσκαφέων που πληρούν το εύρος τιμών της μέγιστης 
πίεσης λειτουργίας και συγκεκριμένα:  
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-   Η εταιρεία KOMATSU με μέγιστη πίεση λειτουργίας 250bar 
-   Η εταιρεία JCB με μέγιστη πίεση λειτουργίας  251bar 
-   Η εταιρεία TEREX με μέγιστη πίεση λειτουργίας 250bar 
3ος λόγος 
Για την "φωτογραφική διάταξη" περί συστήματος διάταξης μετάδοσης κίνησης:  
Η απαίτηση για πλήρως συγχρονισμένο κιβώτιο και για ύπαρξη τεσσάρων ταχυτήτων εμπροσθοπορείας και 4 
ταχυτήτων οπισθοπορείας αφορά στην περίπτωση που το προσφερόμενο μηχάνημα φέρει μηχανικό κιβώτιο 
ταχυτήτων. Ο συγχρονισμός είναι απαραίτητο και ουσιώδες στοιχείο στα μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων.  
Το αυτόματο (ή κατ' επιλογή αυτόματο) κιβώτιο ταχυτήτων σε προσφερόμενο μηχάνημα,  αποτελεί μια διάταξη 
που δεν εμπίπτει στους ανωτέρω περιορισμούς (του μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων) και το στοιχείο αυτό 
αξιολογείται αναλόγως στο πεδίο των τεχνικών και λειτουργικών στοιχείων του μηχανήματος του πίνακα 
αξιολόγησης των τεχνικών προδιαγραφών.  
4ος λόγος 
Για την "φωτογραφική διάταξη" περί συστήματος φόρτωσης φορτωτή:  
Υπάρχουν τουλάχιστον δύο κατασκευαστές φορτωτών εκσκαφέων που πληρούν το εύρος τιμών της μέγιστης 
δύναμης εκσκαφής στο δόντι του κάδου και της ανυψωτικής ικανότητας στο μέγιστο ύψος και συγκεκριμένα:  
-   Η εταιρεία Komatsu με μέγιστη δύναμη εκσκαφής 6.100ΚgF και με ανυψωτική ικανότητα 3.900kg 
-   Η εταιρεία JCB με μέγιστη δύναμη εκσκαφής 6590 ΚgF  και ανυψωτική ικανότητα 4.378kg 
5ος λόγος 
Για την φωτογραφική διάταξη περί του χρόνου παράδοσης:  
Ο χρόνος παράδοσης του μηχανήματος είναι παράμετρος που ορίζεται βάσει της αμεσότητας αντιμετώπισης των 
αναγκών της προσφυγικής κρίσης για τις οποίες το μηχάνημα προορίζεται. Δεδομένου ότι εκτιμάται ότι η 
προμήθεια δεν θα έχει συμβασιοποιηθεί πριν τον Σεπτέμβριο του 2016 κρίνεται ότι ο χρόνος παράδοσης των 
τριών μηνών είναι αρκετός και δεν δημιουργεί "νόθευση" του ανταγωνισμού.  
Βάσει των ανωτέρω προτείνεται να μην μεταβληθεί κανένας όρος των τεχνικών προδιαγραφών, να συνεχιστεί 
κανονικά ο εν λόγω ο διαγωνισμός με τους ίδιους όρους και προθεσμίες καθώς εξασφαλίζεται επαρκής 
ανταγωνισμός."  
Κατά την συνεδρίαση ήταν παρών ο υπάλληλος της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ. Μακριπλής 
Γεώργιος, ο οποίος έδωσε διευκρινιστικές απαντήσεις κατά την συζήτηση του θέματος.  
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ καθώς και αυτές των 
Ν.3463/06 & 3852/10 

 
Αποφάσισε ομόφωνα 

 
1. Η παρούσα προμήθεια δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.3886/2010 και του ΠΔ 60/07 αλλά στις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ και ως εκ τούτου εκφράζει επιφύλαξη ως προς την εγκυρότητα της κατατεθείσας προδικαστικής 
προσφυγής της εταιρείας Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε.  
Αποδέχεται πλήρως την εισήγηση της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σχετικά με τα περί 
"φωτογραφικής διάταξης και νόθευσης του ανταγωνισμού" στις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης και 
ως εκ τούτου δεν μεταβάλλει κανένα όρο της 18121/2016 διακήρυξης του Δ.Χίου. Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι 
οποιαδήποτε "θετική απόκλιση"  που βελτιώνει τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου μηχανήματος (π.χ. 
μικρότερο ύψος πορείας, επιπλέον ιπποδύναμη, αυτόματο κιβώτιο κ.λ.π) γίνεται αποδεκτή και βαθμολογείται 
αναλόγως.  
2. Επιφυλάσσεται ως πολιτικό όργανο παντός νομίμου δικαιώματός της, περί αναφοράς της εταιρείας Κοντέλλης 
για "φωτογραφικές διατάξεις και παράνομης νόθευσης του ανταγωνισμού" δεδομένου ότι ως φορέας και ως 
υπηρεσιακοί παράγοντες στην μέχρι τώρα πορεία ουδέποτε διεφάνη τέτοια πρόθεση ή τακτική του Δ. Χίου. 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 422/2016 

O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη 
Υπογραφή                                                       υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Χίος   12-07-2016     

Ο/H επί των πρακτικών 
           

Παραδείση Γεωργία 

ΑΔΑ: ΩΣΘ5ΩΗΝ-92Ζ


		2016-07-12T10:15:48+0300
	Athens


		2016-07-12T11:07:45+0300
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




