
  

         Π. Φάληρο 3/3/2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αρ. πρωτ: 5052 

ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ-                                  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                              

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.362.000,00€ + ΦΠΑ 

                  Κ.Α. : 64-7341.018, 64-7341.019, 20-7131.014,  

           20-7131.015, 45-7131.004                                                                                                          

                                                                               ΑΡ. ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ:  172/2021 

Διευκρινήσεις - Συμπληρωματικές Πληροφορίες αναφορικά με το διαγωνισμό : 
Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορρ/των 

και ανακυκλ/μων υλικών στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,  Προμήθεια 

απορριμματοφόρων οχημάτων και Μ.Ε. ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", 

Προμήθεια οχημάτων και Μ.Ε. καθαριότητας 2021, Προμήθεια λοιπού μηχ/κου εξοπλ., 

Προμήθεια Μ.Ε. και λοιπού εξοπλισμού 

 Στο Π. Φάληρο, στις 3/3/2022, στην Τ.Υ του Δήμου, συνεδρίασε η επιτροπή 

διενέργειας/αξιολόγησης προμηθειών Η/Μ αντικειμένου που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 

101/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Π. Φαλήρου, προκειμένου να δώσει 

διευκρινήσεις σχετικά με κάποια σημεία της διακήρυξης με βάση σχετικά αιτήματα 

συμμετεχόντων και συγκεκριμένα που έχουν υποβληθεί μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 151638 και 151640. 

Α. αίτημα με αρ πρωτ  3983/17-2-2022 της εταιρείας ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ, ερώτημα: 

Αναφερόμενοι αφενός στα ανωτέρω και συγκεκριμένα στη παρ. 2.2.6. Τεχνική και 

Επαγγελματική Ικανότητα της Διακήρυξής σας όπου απαιτείται (από τους οικονομικούς 

φορείς): 

α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 1 ανά 

τμήμα συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου (οχήματα και μηχανήματα 

αντίστοιχη με τα προκηρυσσόμενα είδη για τις ομάδες για τις οποίες συμμετέχει), ποσού και 

ποσότητας κατά μέσο όρο τουλάχιστον ίση με το 50% του ποσού και των ποσοτήτων για κάθε 

ξεχωριστό τμήμα (ομάδα) για τo οποίο συμμετέχουν. 

Στο ΕΕΕΣ ο οικονομικός φορέας θα υποβάλει κατάλογο κυριότερων παραδόσεων που 

πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία όμοιων ή ισοδύναμων οχημάτων με το αντικείμενο 

της σύμβασης για το οποίο υποβάλει προσφορά με αναφορά του αντικείμενου, του 

αντιστοίχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. β) Αριθ. Τεχν. 

Προδιαγραφών 15/2021 (Ομάδα 2 – ΜΕ Καλαθοφόρο όχημα, ΕΣΗΔΗΣ 151638) : 5. ΛΟΙΠΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

5.5.Οι συμμετέχοντες πρέπει τέλος, να έχουν υποχρεωτικά παραδώσει τουλάχιστον δύο 

καλαθοφόρα, κατά τα τελευταία δύο χρόνια πριν την καταληκτική ημερομηνία διενεργείας 



  

του διαγωνισμού, 

και 

γ) αφετέρου στην ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ της ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 13 

(Απόφαση 303/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) 

σύμφωνα με την οποία (2η σελίδα, ως συν/να): 

«Εάν η διακήρυξη απαιτεί με ποινή αποκλεισμού την προσκόμιση καταλόγων των κυριότερων 

παραδόσεων των τριών τελευταίων ετών, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν για λιγότερα από 

τρία έτη ή διαθέτουν το συγκεκριμένο προϊόν για μικρότερο της τριετίας χρονικό διάστημα, 

δεν αποκλείονται για το λόγο αυτό από το διαγωνισμό, αλλά προσκομίζουν κατάλογο 

παραδόσεων για το χρόνο που λειτουργούν ή διαθέτουν τα ζητούμενα προϊόντα ή δεν 

προσκομίζουν κανένα κατάλογο, αν πρόκειται για νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις (ΕΣ Τμ. IV Απόφ. 

2034/2014). 

Σε διαφορετική περίπτωση αποκλείονται του διαγωνισμού οι νέες επιχειρήσεις ή οι 

επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει πρόσφατα τη διάθεση των προϊόντων, και ο αποκλεισμός 

αυτός περιορίζει ανεπίτρεπτα των ανταγωνισμό (ΣτΕ Επ Αν 351/2011, 276/2011, 207/2011, ΕΣ 

Τμ VI Απόφ. 2498/2012, 2497/2012, ΕΣΑ Κλιμ. ΣΤ’ 88/2012, 86/2012)», 

Κατά συνέπεια, δοθέντος ότι η εταιρία μας διαθέτει τα συγκεκριμένα ζητούμενα προϊόντα 

από οκταμήνου το πρώτο και από διμήνου το δεύτερο, θέλουμε να έχουμε κατά 

προτεραιότητα - λόγω του περιορισμένου χρόνου – τις αντίστοιχες διευκρινίσεις σας και 

θέσεις επί του θέματος αναφορικά με την αποδοχή της συμμετοχής μας στον διαγωνισμό. 

Απάντηση 

Επί του ανωτέρω αιτήματος η επιτροπή αναφέρει ότι κατά την αξιολόγηση των προσφορών 

των συμμετεχόντων ως προς τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών 

εφαρμόζονται, όπως ορίζεται στο αρ 4.2 της διακήρυξης, οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και 

λοιπές εφαρμοστέες διατάξεις, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο 

Αστικός Κώδικας κατά σειρά ισχύος που αναλογεί σε καθένα από τα προηγούμενα σύμφωνα 

με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

Η Επιτροπή  

1. Σ. Σουμπασάκης  

2. Π. Ρεντζούλης 

3. Γ. Φωτιάδης 
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