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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 30/2020 Μελέτης του Τμήματος Μελετών & Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/

νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια και παροχή υπηρεσιών συντήρησης  & επισκευής οχημάτων και

μηχανημάτων έργου με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), διάρκειας πέντε (5) ετών, για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των υπηρεσιών

καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης» π.δ. 5.474.600,00€ με ΦΠΑ 24%.

  

  Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών

παρατηρήσεων και σχολίων για την υπ΄αριθμ. 30/2020 Μελέτης του Τμήματος Μελετών & Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης

Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια και παροχή υπηρεσιών συντήρησης  & επισκευής οχημάτων και

μηχανημάτων έργου με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), διάρκειας πέντε (5) ετών, για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των υπηρεσιών

καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης» π.δ. 5.474.600,00€ με ΦΠΑ 24%..

  Η Διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα 15 (δέκα πέντε) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

  Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

(http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr) στο μενού

«ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ», υπο-μενού «Προκηρύξεις-Διακηρύξεις» και στην επιλογή «Διαβουλεύσεις Προκηρύξεων», με τίτλο «Δημόσια διαβούλευση για

την προμήθεια και παροχή υπηρεσιών συντήρησης  & επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), διάρκειας πέντε

(5) ετών, για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης» π.δ. 5.474.600,00€ με ΦΠΑ 24%.

  Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των

τεχνικών προδιαγραφών. 

  Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να

αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο

στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). 

  Κάθε αποστολή στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων

μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δεν θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των

διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του.

  Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί

τη διαβούλευση. 

  Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου

Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που

υποβλήθηκαν. 

  Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια

της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

  Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

 

Με εντολή Δημάρχου

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης

Μ.Ανθίτσου
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Διαβουλεύσεις
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Αναζήτηση
Διαβουλεύσεων

http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm


Αξιότιμοι κύριοι, 

Σχετικά με την διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης της υπ΄αριθμ. 30/2020 Μελέτης του Τμήματος Μελετών & Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της

Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια και παροχή υπηρεσιών συντήρησης  & επ ισκευής οχημάτων

και μηχανημάτων έργου με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), διάρκειας πέντε (5) ετών, για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των υπηρεσιών

καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης» π .δ. 5.474.600,00€ με ΦΠΑ 24%, η Εταιρεία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ» ως αποκλειστικός εισαγωγέας του

εργοστασίου Volvo Trucks, καταθέτει τις παρακάτω προτάσεις: 

ΕΙΔΟΣ 1: Φορτηγό όχημα μεταφοράς κλειστών απορριμματοκιβωτίων (containers) χωρητικότητας 30 m3 με ρυμουλκούμενο (Συρμός ρυμουλκού μετά

ρυμουλκούμενου) 

 Στο Άρθρο 1.2.2 Κινητήρας οχημάτων, απαιτείται: «Θα είναι πετρελαίου, υγρόψυκτος, ισχύος τουλάχιστον 310 Kw ...»

Προτείνουμε να μειωθεί η ελάχιστη ισχύς του κινητήρα στα 309KW με σκοπό την δυνατότητα συμμετοχής μας με φορτηγό Volvo.

ΕΙΔΟΣ 8: Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 10 m3 βαρέως τύπου για ογκώδη αντικείμενα 

 Στο Άρθρο 1.2.1 Γενικά, τύπος, μέγεθος, απαιτείται: «Οι συνολικές διαστάσεις του προσφερόμενου φορτηγού θα είναι εξής: Πλάτος (δίχως τους

καθρέπτες): ≤2.400 mm».

Προτείνουμε την αύξηση του ελάχιστου αποδεκτού πλάτους σε ≤ 2.500 mm με σκοπό την δυνατότητα συμμετοχής μας με φορτηγό Volvo.

 Στο Άρθρο 1.2.2 Διαστάσεις, Βάρη, άξονες, απαιτείται: «Το συνολικό μεικτό φορτίο των προς προμήθεια οχημάτων θα είναι τουλάχιστον 15 tn».

Προτείνουμε την αύξηση του ελάχιστου αποδεκτού μεικτού βάρους σε 16 tn με σκοπό την δυνατότητα συμμετοχής μας με φορτηγό Volvo.

ΕΙΔΟΣ 9: Φορτηγό όχημα πλύσης κάδων απορριμμάτων (καδοπλυντήριο) 

 Στο Άρθρο 1.2.2 Πλαίσιο, απαιτείται: «Το συνολικό μεικτό φορτίο των προς προμήθεια οχημάτων θα είναι τουλάχιστον 15 tn».

Προτείνουμε την αύξηση του ελάχιστου αποδεκτού μεικτού βάρους σε 16 tn με σκοπό την δυνατότητα συμμετοχής μας με φορτηγό Volvo.

Η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων αξιόπ ιστων διαγωνιζομένων, θεωρούμε ότι συμβάλει στον ευγενή ανταγωνισμό και μπορεί μόνο όφελος να

έχει για την υπηρεσία σας. 

Με εκτίμηση, 

Για την ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε 

Κωνσταντίνος Φορίπης

Υπεύθυνος Διαγωνισμών Δημοσίου

210 3483610

6936655409


