ΣΤ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΠΡΑΞΗ 508 / 2020
Αποτελούμενο από την Πρόεδρό του, Δέσποινα Καββαδία –
Κωνσταντάρα, Σύμβουλο, και τα μέλη Αθανάσιο Καρακόιδα, Πάρεδρο, και,
κωλυόμενων των λοιπών Παρέδρων, Ιωάννη Βάγια, Εισηγητή.
Συνήλθε σε διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσιακής
διαδικτυακής πλατφόρμας e-presence.gov.gr, στις 21 Δεκεμβρίου 2020, για να
ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάθεσης και του σχεδίου σύμβασης
για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση
(Leasing) με παράλληλη συντήρηση - επισκευή διάρκειας πέντε (5) ετών» από
τον Δήμο Ζωγράφου, τα στοιχεία των οποίων υποβλήθηκαν στο Ελεγκτικό
Συνέδριο στις 9.12.2020 (αρ. πρωτ. ΕΣ 60813).
Άκουσε την εισήγηση του Παρέδρου Αθανασίου Καρακόιδα.
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά το νόμο
Ι. Το σχέδιο σύμβασης για την ανωτέρω προμήθεια, προϋπολογιζόμενης
δαπάνης 3.091.700,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, που χρηματοδοτείται από ίδιους
πόρους του ως άνω Δήμου, καθώς και η υποκείμενη διαδικασία ανάθεσης,
εισάγονται παραδεκτά στο Κλιμάκιο για έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με το
Φ.480/2020
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άρθρο 324 παρ. 1 του ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό
έλεγχο … » (Α΄ 127/29.6.2020).
ΙΙ. Α. Με την 178/30.6.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Ζωγράφου, που έλαβε υπόψη την 26/2020 μελέτη της Διεύθυνσης
Καθαριότητας Πρασίνου και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου,
εγκρίθηκαν η αναγκαιότητα της ανωτέρω προμήθειας, οι τεχνικές της
προδιαγραφές και η ανάθεσή της με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση μόνο την τιμή. Η προμήθεια εγκρίθηκε και με την 5505314466/23.7.2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής. Ακολούθως, με τη 217/28.7.2020 απόφαση της ίδιας ως άνω
Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν, επί τη βάσει της ίδιας ως άνω μελέτης, οι
όροι της 13787/3.8.2020 διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού, μέσω του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως.
Σύμφωνα με τη διακήρυξη, αντικείμενο της προμήθειας είναι η χρηματοδοτική
μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού (κυρίως οχημάτων) για πέντε
(5) έτη (60 μήνες) από την ημερομηνία παραλαβής (ο χρόνος παραλαβής
ορίζεται σε έως 5 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης), με
παράλληλη παροχή των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού, που
περιλαμβάνουν τη συντήρηση του εξοπλισμού, την επισκευή κάθε είδους
βλάβης του, εκτός αν οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα, την προμήθεια των
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απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλωσίμων (ελαιολιπαντικά, φίλτρα,
αντικατάσταση ελαστικών επισώτρων για κάθε έτος κ.λπ.), τον τεχνικό έλεγχο
των οικείων οχημάτων και τον έλεγχο των καυσαερίων τους, τη μεταφορά του
εξοπλισμού από και προς τα οικεία συνεργεία και την έκδοση των σχετικών
πιστοποιητικών, καθώς και την ασφάλιση του εξοπλισμού για πέντε (5) έτη.
Στην τιμή της προμήθειας περιλαμβάνονται, επίσης, τα έξοδα μεταφοράς και
παράδοσης του εξοπλισμού, η εγγύηση καλής λειτουργίας του για πέντε (5) έτη
και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Προβλέπεται δε, η δυνατότητα εξαγοράς των
οχημάτων κατά τη λήξη της μίσθωσης, αντί ενός (1) ευρώ, ή και πριν από τη
λήξη της, υπό την προϋπόθεση της καταβολής των υπολειπόμενων
μισθωμάτων (άρθρα 1.2, 1.3, 6.8 και Παραρτήματα «Τεχνική έκθεση» και
«Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές προδιαγραφές» της διακήρυξης). Η συνολική
προμήθεια, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.091.700,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ,
διαιρείται στα ακόλουθα δέκα (10) Τμήματα κατά την έννοια του άρθρου 59
του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), με τις
αντίστοιχες ζητούμενες ποσότητες και προϋπολογιζόμενες τιμές χωρίς ΦΠΑ:
A/A

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜ

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
(€)

ΚΟΣΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕ
ΙΑΣ (€)

1

Απορριμματοφόρο τύπου
πρέσας χωρητικότητας
10κμ και πενταετής
τεχνική υποστήριξη
Βυτίο νερού 10.000 λίτρων
και πενταετής τεχνική
υποστήριξη
Τετραξονικό όχημα
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178.000,00

1

2

2

3

ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
(€)

680.000,00

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗ
ΣΗΣ &
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Σ (€)
1.000,00

240.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
+
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
(€)
920.000,00

193.200,00

193.200,00

800,00

48.000,00

241.200,00

248.400,00

495.800,00

1.400,00

168.000,00

664.800,00

4

4

5

6

7

8

9

10

μεταφοράς
απορριμματοκιβωτίων
τύπου γάντζου
(HOOKLIFT) και
πενταετής τεχνική
υποστήριξη
Κλειστό
απορριμματοκιβώτιο
απορριμμάτων 30κμ και
πενταετής τεχνική
υποστήριξη
Επιβατικό υβριδικό όχημα
ΙΧ και πενταετής τεχνική
υποστήριξη
Ανατρεπόμενο φορτηγό
μικτού φορτίου 3,5ton και
πενταετής τεχνική
υποστήριξη
Απορριμματοφόρο
ανακύκλωσης τύπου
πρέσας χωρητικότητας
6κμ και πενταετής τεχνική
υποστήριξη
Ανοικτό απορριμματοφόρο
χωρητικότητας 4κμ και
πενταετής τεχνική
υποστήριξη
Διπλοκάμπινο ημιφορτηγό
4Χ4 και πενταετής τεχνική
υποστήριξη
Μονοκάμπινο ημιφορτηγό
4Χ2 και πενταετής τεχνική
υποστήριξη
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48.300,00

289.800,00

400,00

144.000,00

433.800,00

1

23.460,00

23.460,00

150,00

9.000,00

32.460,00

1

75.900,00

75.900,00

550,00

33.000,00

108.900,00

1

151.800,00

151.800,00

900,00

54.000,00

205.800,00

1

103.500,00

103.500,00

600,00

36.000,00

139.500,00

2

44.160,00

88.320,00

500,00

60.000,00

148.320,00

3

38.640,00

115.920,00

450,00

81.000,00

196.920,00

Προβλέφθηκε δε η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα
Τμήματα, για το σύνολο όμως των ειδών και υπηρεσιών (σχετικών ποσοτήτων)
κάθε Τμήματος, ενώ ως κριτήριο κατακύρωσης (ανάθεσης) της προμήθειας
ορίστηκε και στη διακήρυξη (βλ. και ανωτέρω) η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε
Τμήμα (άρθρα 1.3 και 2.3.1 και 3.1.2 της διακήρυξης). Εξάλλου, στο άρθρο
2.2.5 περ. 2 της διακήρυξης τίθεται ως κριτήριο ποιοτικής επιλογής η
πιστοληπτική (χρηματοδοτική) ικανότητα των διαγωνιζόμενων ποσού ίσου με
το 100% του προϋπολογισμού του Τμήματος ή των Τμημάτων (βλ. ανωτέρω)
της προμήθειας για το/τα οποίο/α υποβάλλουν προσφορά. Το Κλιμάκιο δε
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κρίνει, ότι το κριτήριο αυτό είναι ανάλογο με το οικονομικό αντικείμενο και
τις χρηματοδοτικές ανάγκες της προς ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού (κυρίως
οχημάτων) με χρηματοδοτική μίσθωση (βλ. άρθρο 75 του ν. 4412/2016),
καθώς συναρτάται με τη συνήθη ανάγκη του αναδόχου – εκμισθωτή να προβεί
σε τραπεζικό δανεισμό κατά το αρχικό διάστημα ισχύος της σχετικής
σύμβασης, προκειμένου αυτός να εξασφαλίσει ακόμα και το σύνολο των
χρημάτων που απαιτούνται για την εκ μέρους του αγορά ή/και κατασκευή του
οικείου εξοπλισμού, την αποπληρωμή των δόσεων του οποίου (δανεισμού)
ενσωματώνει αυτός (ο ανάδοχος – εκμισθωτής), εν συνεχεία, στα περιοδικά
καταβαλλόμενα από τον μισθωτή (τον ως άνω Δήμο εν προκειμένω)
χρηματοδοτικά μισθώματα του εξοπλισμού.
Β. Το κόστος της ελεγχόμενης προμήθειας τεκμηριώνεται, σύμφωνα με
το άρθρο 44 παρ. 1-3 του ν. 4412/2016, καθότι: α) Στην πρώτη ως άνω
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφέρεται ως προς την αναγκαιότητα
της προμήθειας ότι « … O σημερινός στόλος της Διεύθυνσης Καθαριότητας
Πρασίνου και Μηχανολογικού Εξοπλισμού περιλαμβάνει επί το πλείστον παλαιά
οχήματα (απορριμματοφόρα-αρπάγες-φορτηγά) σε κακή κατάσταση … τα οποία
εμφανίζουν ανά τακτά διαστήματα βλάβες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το
κόστος συντήρησης, επισκευής του στόλου και να παραμένουν για μεγάλα
χρονικά διαστήματα εκτός λειτουργίας στα συνεργεία επισκευής. Επιπλέον
αρκετά από αυτά βρίσκονται ήδη σε διαδικασία απόσυρσης. Αποτέλεσμα αυτού
είναι να δυσχεραίνεται το έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων, της
περισυλλογής κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων και της μεταφοράς τους στον
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ΧΥΤΑ, και να παρατηρούνται καθυστερήσεις οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για
τη δημόσια υγεία. Σήμερα η υπηρεσία διαθέτει: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑΚΙΒΩΤΑΜΑΞΕΣ: 31 (εκ των οποίων 11 σε διαδικασία για απόσυρση)
ΦΟΡΤΗΓΑ – ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ : 20 (εκ των οποίων 3 σε διαδικασία για
απόσυρση) ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ: 2 … ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΠΛΥΣΤΙΚΑ: 5 (εκ των
οποίων 2 σε διαδικασία απόσυρσης ) ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: 2 (εκ των
οποίων 1 σε διαδικασία απόσυρσης) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ: 4. Δεδομένου
ότι το μεγαλύτερο μέρος του στόλου που χρησιμοποιεί ο Δήμος μας δεν μπορεί
να ανταπεξέλθει στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες, ότι τα ίδια οχήματα για την
αποκομιδή απορριμμάτων χρησιμοποιούνται και στις ημερήσιες και στις
βραδινές βάρδιες, ότι παρουσιάζουν συνεχόμενες βλάβες με μεγάλο κόστος για
την υπηρεσία και ότι πολλά οχήματα είναι παροπλισμένα και σε διαδικασία
απόσυρσης κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια οχημάτων νέας τεχνολογίας.
Επιπλέον, δεδομένου ότι χρειάζεται αύξηση της ανταποδοτικότητας με
ταυτόχρονη μείωση λειτουργικού κόστους και τα οχήματα νέας τεχνολογίας
έχουν καλύτερη ενεργειακή απόδοση η προμήθειά τους κρίνεται επιβεβλημένη.
Τέλος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία και το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης
Απορριμμάτων του δήμου μας πρέπει να αυξηθεί η ανακύκλωση και χρειάζονται
για το σκοπό αυτό τα αντίστοιχα οχήματα που ο δήμος μας στην παρούσα φάση
δεν διαθέτει. Μετά τα παραπάνω κρίνεται αναγκαία η προμήθεια νέων
οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας, για τη σωστή λειτουργία της Δ/νσης
Καθαριότητας Πρασίνου και Μηχανολογικού Εξοπλισμού … Με την προμήθεια
των νέων οχημάτων θα βελτιωθεί η αποκομιδή των απορριμμάτων εστιών,
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παραγώγων κλαδέματος και θα συντομευθεί η μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ, θα
μειωθεί ο χρόνος αποκομιδής, το κόστος συντήρησης και επισκευής οχημάτων.
Επιπρόσθετα τα νέα οχήματα θα πληρούν σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές που
θα διασφαλίζουν την εξοικονόμηση ενέργειας (αυξημένη απόδοση – χαμηλότερη
κατανάλωση) και την βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (μείωση
εκπεμπόμενων ρύπων, δημόσια υγεία κ.λ.π.). Με βάση τις σημερινές λειτουργικές
ανάγκες που υφίστανται στις υπηρεσίες του Δήμου και ιδιαίτερα στην υπηρεσία
καθαριότητας, τα οχήματα που αξιολογούνται ως προτεραιότητα στην παρούσα
φάση είναι: (ακολουθεί πίνακας με τον προαναφερόμενο προς προμήθεια
μηχανολογικό εξοπλισμό, κυρίως οχήματα) …». Συναφώς δε στην ανωτέρω
μελέτη αναφέρεται ότι η προμήθεια αποσκοπεί στον «… εκσυγχρονισμό και τη
βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Ζωγράφου,
προκειμένου να ενισχυθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες καθώς
η ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου θα κάνει αποδοτικότερη τη λειτουργία του
έργου των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Καθαριότητας, Πρασίνου, και Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου. Η παλαιότητα των οχημάτων του Δήμου επιφέρει: •
Επιπλέον οικονομική επιβάρυνση συντήρησης • Αύξηση του χρόνου παραμονής
στα συνεργεία • Αύξηση των καθημερινών ελέγχων και περισσότερη ενασχόληση
του προσωπικού συντήρησης • Αύξηση κατανάλωσης καυσίμου • Σημαντική
αύξηση

εκπομπών

καυσαερίων

•

Σημαντικότατη

αύξηση

εκπομπής

μικροσωματιδίων μεγαλύτερων των 10PM • Σημαντική αύξηση εκπομπής
θορύβου • Αύξηση του χρόνου εργασίας και μετακίνησης . • Δυσκολία εξεύρεσης
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ανταλλακτικών. • Έλλειψη συστημάτων ασφαλείας • Χαμηλή ποιότητα εργασίας.
Όπως διαφαίνεται από τα ανωτέρω η συγκεκριμένη προμήθεια είναι
επιβεβλημένη και αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας
καθαριότητας και την τήρηση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. …». β)
Αιτιολογείται η επιλογή της χρηματοδοτικής μίσθωσης, με παράλληλη παροχή
των σχετικών υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής, και όχι της αγοράς ως
τρόπου προμήθειας του ανωτέρω εξοπλισμού, καθώς στην ίδια ως άνω
απόφαση αναφέρεται σχετικώς ότι: «… Ο Δήμος Ζωγράφου δεν διαθέτει τους
σχετικούς πόρους για την άμεση προμήθεια των ανωτέρω. Αυτός είναι ο λόγος
που προκρίνεται η διαδικασία μίσθωσης οχημάτων. Μετά από συνεργασία με τις
οικονομικές υπηρεσίες … στον προϋπολογισμό του έτους 2020 του Δήμου, έχει
ήδη προβλεφθεί πίστωση στον Κ.Α. 02.20.6244.02 με τίτλο Χρηματοδοτική
μίσθωση οχημάτων (leasing) 191.685,40 €. Η συνολική δαπάνη που μπορεί να
καλύψει οικονομικά ο Δήμος Ζωγράφου μέχρι και το 2025 δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα 4.000.000,00 €, ενώ η ετήσια δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
800.000,00€. …». γ) Από στοιχεία άλλων δημοσίων συμβάσεων με αντικείμενο
την προμήθεια όμοιου, κατά περίπτωση, μηχανολογικού εξοπλισμού, που
περιλαμβάνονται στον φάκελο της ελεγχόμενης προμήθειας, προκύπτει ότι οι
προϋπολογιζόμενες τιμές μονάδας για την προμήθεια του ως άνω εξοπλισμού
είναι παρόμοιες με τις αντίστοιχες τιμές των ανωτέρω όμοιων συμβάσεων,
λαμβανομένου υπόψη και του χρηματοδοτικού κόστους της προμήθειας του
εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (περίπου 25% επιπλέον της τιμής της
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προμήθειας του ίδιου εξοπλισμού με αγορά, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται
σχετικώς στην 503/2020 πράξη του Κλιμακίου).
Γ. Μέχρι την ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
(21.9.2020), στον διαγωνισμό υπέβαλε προσφορά για όλα τα προαναφερόμενα
Τμήματα της προμήθειας μόνο η …. Με τη 274/13.10.2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζωγράφου, που έλαβε υπόψη τα
1/7.10.2020 και 2/12.10.2020 πρακτικά της επιτροπής του διαγωνισμού,
κρίθηκαν παραδεκτά/ές τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η τεχνική προσφορά
και η οικονομική προσφορά της ανωτέρω εταιρείας για όλα τα Τμήματα της
προμήθειας. Η εταιρεία δε αυτή ανακηρύχθηκε προσωρινή μειοδότρια για το
Τμήμα 1 (4 Απορριμματοφόρα τύπου πρέσας χωρητικότητας 10κμ και
πενταετής τεχνική υποστήριξη), με προσφερόμενη τιμή 912.000,00 ευρώ χωρίς
ΦΠΑ, για το Τμήμα 2 (Βυτίο νερού 10.000 λίτρων και πενταετής τεχνική
υποστήριξη), με προσφερόμενη τιμή 238.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, για το
Τμήμα 3 [(2 Τετραξονικά οχήματα μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων τύπου
γάντζου (HOOKLIFT) και πενταετής τεχνική υποστήριξη)], με προσφερόμενη
τιμή 652.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, για το Τμήμα 4 (6 Κλειστά
απορριμματοκιβώτια απορριμμάτων 30κμ και πενταετής τεχνική υποστήριξη),
με προσφερόμενη τιμή 420.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, για το Τμήμα 5
(Επιβατικό υβριδικό όχημα ΙΧ και πενταετής τεχνική υποστήριξη), με
προσφερόμενη τιμή 32.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, για το Τμήμα 6
(Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 3,5ton και πενταετής τεχνική
υποστήριξη), με προσφερόμενη τιμή 107.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, για το
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Τμήμα 7 (Απορριμματοφόρο ανακύκλωσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 6κμ
και πενταετής τεχνική υποστήριξη), με προσφερόμενη τιμή 193.000,00 ευρώ
χωρίς ΦΠΑ, για το Τμήμα 8 (Ανοικτό απορριμματοφόρο χωρητικότητας 4κμ
και πενταετής τεχνική υποστήριξη), με προσφερόμενη τιμή 136.000,00 ευρώ
χωρίς ΦΠΑ, για το Τμήμα 9 (2 Διπλοκάμπινα ημιφορτηγά 4Χ4 και πενταετής
τεχνική υποστήριξη), με προσφερόμενη τιμή 148.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και
για το Τμήμα 10 (3 Μονοκάμπινα ημιφορτηγά 4Χ2 και πενταετής τεχνική
υποστήριξη), με προσφερόμενη τιμή 195.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Δ. Εν συνεχεία, στην ανωτέρω εταιρεία (…), κατακυρώθηκε οριστικώς
το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για τα είδη όλων των ανωτέρω Τμημάτων της
προμήθειας, σύμφωνα με την ανωτέρω προσφορά της, με την 347/1.12.2020
απόφαση της ίδιας ως άνω Οικονομικής Επιτροπής, που έλαβε υπόψη το από
23.11.2020 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού περί αποσφράγισης και
ελέγχου της πληρότητας, ορθότητας και νομιμότητας των δικαιολογητικών
κατακύρωσης που αυτή υπέβαλε. Ακολούθως δε συντάχθηκε και το σχετικό
ελεγχόμενο σχέδιο σύμβασης μεταξύ του ως άνω Δήμου και της ανωτέρω
αναδόχου εταιρείας.
ΙΙΙ. Με δεδομένα αυτά και την 23811/8.12.2020 βεβαίωση του
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζωγράφου ότι δεν έχουν
ασκηθεί ούτε εκκρεμούν ενστάσεις, προσφυγές, αιτήσεις ασφαλιστικών
μέτρων ή ένδικα μέσα (βοηθήματα) κατά των πράξεων της ανωτέρω
διαγωνιστικής διαδικασίας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι δεν κωλύεται η υπογραφή
του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης.
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Για τους λόγους αυτούς
Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την «Προμήθεια
μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) με
παράλληλη συντήρηση - επισκευή διάρκειας πέντε (5) ετών» από τον Δήμο
Ζωγράφου.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΚΟΪΔΑΣ

