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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..2η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 7ης-3-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..28/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..2ης/7-3-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..7η Μαρτίου 2016.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..10:30.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..5506/3-3-2016.. πρόσκλησης για 
συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο:  «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου ∆΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2015». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ, προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2016». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων, προϋπολογισµού οικ. έτους 
2016». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2016 
για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών  του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «∆ιαµόρφωση 
χώρων γραφείων σε αίθουσα του κεντρικού ∆ηµαρχείου ∆ιονύσου» προϋπολογισµού 
43.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Εκδίκαση ένστασης  κατά του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για την «προµήθεια υπηρεσίας καθαρισµού υπόγειων 
κάδων» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση : Α)Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την 
υπηρεσία «Πλύσιµο και Καθαρισµό Μεταφορικών µέσων Έτους 2015» συνολικού 
προϋπολογισµού 9.999,90 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% 
Β) Συνέχιση της διαδικασίας µε απ΄ευθείας ανάθεση από το ∆ηµοτικό συµβούλιο  για 
την  ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία  «Πλύσιµο και Καθαρισµός Μεταφορικών 
µέσων Έτους 2015»  συνολικού προϋπολογισµού 9.999,90 € συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 23%». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια 
συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (BACKUP)», συνολικού 
προϋπολογισµού 15.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Πρακτικών για την µίσθωση ακινήτου που θα στεγαστούν 
υπηρεσίες του ∆ήµου ∆ιονύσου και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια 
ειδών ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου ∆ιονύσου » και 
λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση πρακτικών  του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια  
υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Υγιεινής Κτιρίων (Συντήρηση & 
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Επισκευή Ανελκυστήρων, Εκκένωση Βόθρων, Απεντώµωση - Μυοκτονία - 
Μικροβιοκτονία, Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων)» προϋπολογισµού 
14.377,47 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών 
και εξοπλισµού πρασίνου, συνολικού προϋπολογισµού 45.477,91€». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Εκδίκαση ενστάσεων κατά του πρακτικού Νο1 και της από 11.01.2016 
γνωµοδότησης  της Επιτροπής Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για την «Συντήρηση 
και επισκευή ηλεκτρο-µηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαµενών 
πόσιµου νερού » και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού παροχής «υπηρεσιών 
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εφαρµογών οικονοµικής διαχείρισης, 
δηµοτικής κατάστασης, πρωτοκόλλου και διαχείρισης προϋπολογισµού»».  

� ΘΕΜΑ 15ο:« Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου, συνολικού προϋπολογισµού 
539.109,00€».  

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρακτικών  του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια 
Λογισµικού ∆ιαχείρισης Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων» προϋπολογισµού 
4.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & 
επισκευή µεταφορικών µέσων ∆ήµου ∆ιονύσου» Οµάδες Ε, Ζ & Η» προϋπολογισµού 
49.323,00 € συµπ. ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 18ο:  «Λήψη απόφασης περι έγκρισης αποδοχής κληρονοµίας». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 184.751,20€ στον Κ.Α. 
30.7323.0043 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 για το έργο “Οδοποιία 
διαφόρων δηµοτικών οδών 2013”».  
ΘΕΜΑ 20ο:  «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 300.882,39€ 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) στον Κ.Α. 30.7332.0012 του προϋπολογισµού του 
∆ήµου ο.ε. 2016 για το έργο“ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7 ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ”». 
ΘΕΜΑ 21ο:  «Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους € 4.846,82 για το έργο: 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ » ∆.Κ. 
Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 22ο:  «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 191.88€ για τη 
δηµοσίευση ανακοίνωσης για την τροποποίηση της υψοµετρικής µελέτης στις οδούς 
Ευξείνου Πόντου (Β' Σκέλος), Σκουφά και Ξούθου της ∆.Ε. Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 23ο:  «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 53.346,82€ στον Κ.Α. 
15.7331.0003 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 για το έργο“ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ∆ΡΟΣΙΑΣ”». 
ΘΕΜΑ 24ο:  «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 92.000,00 € για το έργο: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2015 
»». 
ΘΕΜΑ 25ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6.160,87€  για την 
πληρωµή του έργου µε τίτλο : «ΕΠΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ (Β’ΦΑΣΗ)». 
ΘΕΜΑ 26ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6.150,00€ για την 
πληρωµή της µελέτης µε τίτλο : «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗ 
∆.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ»». 
ΘΕΜΑ 27ο:  «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους : 
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1. 6.489.399,00 € στον Κ.Α. 63.7341.0002 για την πληρωµή των επιλέξιµων 
δαπανών (Τµήµα Α του Υποέργου 2, Υποέργο 3 και Υποέργο 5),   

2. 600.000,00 € στον Κ.Α. 25.7312.0047 για την πληρωµή των µη 
επιλέξιµων δαπανών (Τµήµα Β του Υποέργου 2)  και  

3. 26.262,23 € στον Κ.Α. 63.7412.0001 για την πληρωµή της 1ης 
Συµπληρωµατικής Σύµβασης του Υποέργου 3  

της πράξης: «∆ίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Υδάτων στις ∆ηµοτικές Κοινότητες Αγ. 
Στεφάνου, ∆ιονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταµάτας ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 28ο:  «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους: 
α. 280.000,00€ στον Κ.Α. 63.7341.0003 και 
β. 60.000,00€ στον Κ.Α. 25.7312.0049 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 για 
την πράξη: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΝΟΙΞΗΣ»». 
ΘΕΜΑ 29ο:  «Αίτηµα της κας Χατζή Γεωργίας για αποζηµίωση από πτώση του 
οχήµατός της σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 30ο:  «Αίτηµα της κας Μουτούση Ανδριανής για αποζηµίωση από πτώση του 
οχήµατός της σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 31ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Αντλητικού 
Συγκροτήµατος (Booster) και Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Γεννήτρια) Αντλιοστασίου 
στη Θέση Τρία Πεύκα της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 32ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Αντλητικού 
Συγκροτήµατος (Booster) στο Αντλιοστάσιο ∆εξαµενής Αγίου ∆ηµητρίου στη ∆ηµοτική 
Ενότητα Αγίου Στεφάνου».  
ΘΕΜΑ 33ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Ζηµιάς Αντλιοστασίου Γηπέδου 
στη ∆ηµοτική Ενότητα Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 34ο:  «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης σε Σωλήνα Ύδρευσης 
στη ∆ηµοτική Ενότητα Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 35ο: «ΑΣΚΗΣΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2354/2015 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ». 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκερή Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Ο ∆Σ κ. Κωστάκης ∆ηµήτριος απείχε από την συζήτηση του 11ου θέµατος της 
Ηµερήσιας ∆ιάταξης ως µέλος της Ε∆. 
 Ο ∆Σ κ. Στάικος Θεόδωρος απείχε από την συζήτηση των 5ου , 6ου ,13ου , 14ου , 
και 17ου θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ως µέλος της Ε∆. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..28/2016.. 
 

� ΘΕΜΑ 15ο:« Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου, συνολικού προϋπολογισµού 
539.109,00€».  

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την εισήγηση. 

 Με τις αριθµ. 48/2015 & 143/2015 Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου ∆ιονύσου εγκρίθηκε: η διενέργεια της εν θέµατι προµήθειας µε τη διαδικασία 
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού.    
 
 Με την αριθµ. πρωτ. 63990/35377/09-09-2015 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, εγκρίθηκε η εν λόγω προµήθεια οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου. 
 
 Με την αριθµ. 247/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν  α) 
η δαπάνη και έγινε η  διάθεση της πίστωσης, και β) η αριθµ. 19/2015 µελέτη της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και οι σχετικοί όροι του διαγωνισµού. 
 
  
 Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 27046/1930/24-09-2015 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός (α/α συστήµατος 11689) µε 
καταλυτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 2/11/2015 και ώρα 15:00µµ και µε 
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την 6/11/2015 και ώρα 10:30πµ. 
 
 Τη Παρασκευή 6/11/2015, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω 
προµήθειας. 
 
 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού κατέθεσαν ηλεκτρονικές προσφορές οι 
εξής εταιρίες: 
 
Α/Α Προµηθευτής α/α προσφοράς 

συστήµατος 

Αρ. Πρωτ. Έντυπης 

Υποβολής  

1 MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ 

Α.Ε.Ε.  

21206/2-11-15, 

& ώρα 14:29:23 

31108/4-11-2015 

2 ERGON ΤΖΑΝΙ∆ΑΚΗΣ 

Ε.Π.Ε. 

21935/30-10-15 

& ώρα 19:05:37  

31123/4-11-2015 

3 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. 

ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

21028/2-11-15 

& ώρα 14:42:35 

31271/5-11-2015 
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Α/Α Προµηθευτής α/α προσφοράς 

συστήµατος 

Αρ. Πρωτ. Έντυπης 

Υποβολής  

4 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Ε. («GEPA LIFT») 

22011/2-11-15 

& ώρα 07:10:03 

31120/4-11-2015 

 
 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο1 της 6/11/2015 που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 

 
 

«Στον Άγιο Στέφανο, την 6η του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 09:30π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, παρουσία των µελών της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού (αποφάσεις 84/2015, 165/2015 και 221/2015 του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου) κ.κ. 
 
� Καρακάση Αναστασίας,      
� Αρβανίτη Βασιλικής,  
� Χρυσαφογεώργη Μόϊρας, 
� Παπαδόπουλου Απόστολου, και 
� Φαράχ Γεωργίου   

 
αποσφραγίστηκε ο ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισµός µε αριθµό 16899 
(διακήρυξη µε αριθµό απόφασης ∆ηµάρχου 1930 και αρ. πρωτ. 27046/24.9.2015), µε 
κριτήριο κατακύρωσης της  πλέον συµφέρουσας από οικονοµικής άποψης  
προσφοράς για τα είδη του θέµατος, είτε στο σύνολο είτε σε κάθε τύπο οχήµατος / 
µηχανήµατος έργου (α/α είδους από 1 έως 6) όπως αυτά προσδιορίζονται µε την 
19/2015 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος.  
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται, συνολικά σε 539.109,00€, 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό ο.ε. 
2015 του ∆ήµου ∆ιονύσου.  
 
Από την αποσφράγιση προέκυψε ότι οι συµµετέχοντες ήταν οι παρακάτω: 
 
4. MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, 
5. ERGON ΤΖΑΝΙ∆ΑΚΗΣ Ε.Π.Ε., 
6. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., και 
7. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. («GEPA LIFT»).  

 
Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού σε µία σειρά από συνεδριάσεις της 
(12.11.2015, 19.11.2015, 8.12.2015, 11.12.2015, 14.12.2015, 18.12.2015, 
23.12.2015 και 13.01.2016) έλεγξε τα δικαιολογητικά των συµµετεχόντων και τα 
στοιχεία του φακέλου της τεχνικής προσφοράς που υπέβαλαν και διαπίστωσε τα εξής: 
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Α. Η εταιρία MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ υπέβαλλε 
προσφορά για την προµήθεια του ανατρεπόµενου φορτηγού.  
Τα δικαιολογητικά της εταιρίας ήταν πλήρη.  
 
Η Επιτροπή κατόπιν εξέτασε τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς.  
Η εταιρία προσέφερε ένα αυτοκίνητο (πλαίσιο) µοντέλο ATEGO 1523K 4x2, µικτού 
βάρους 15.000 Kg, µε µεταξόνιο 3.260mm, κινητήρα πετρελαίου ισχύος 231 hp, turbo, 
κατηγορίας EURO VI, µε µηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων και όπισθεν, µε πλήρη 
εξοπλισµό άνεσης και ασφαλείας (ABS, ASR, κλπ, air condition, κλπ), και πλήρη 
εγγύηση για 2 έτη. 
Η υπερκατασκευή του αυτοκινήτου (καρότσα µε ανατροπή) βρέθηκε σύµφωνη µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης του διαγωνισµού (αρ. µελέτης 19/2015) αλλά 
κρίθηκε σκόπιµο να υποβληθεί (16.11.2015), ηλεκτρονικά, διευκρινιστικό ερώτηµα 
σχετικά µε αναλυτικότερη περιγραφή της (ως προς τα κατασκευαστικά της στοιχεία) το 
οποίο απαντήθηκε άµεσα και κατατοπιστικά. 
Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, οµόφωνα θεωρεί ότι η εταιρία 
MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ πληροί τις απαιτήσεις 
του διαγωνισµού και θα προχωρήσει στο στάδιο αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών.  
 
 
Β. Η εταιρία ERGON ΤΖΑΝΙ∆ΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. υπέβαλλε προσφορά για την προµήθεια 
του µηχανήµατος έργου φορτωτή µε εργαλεία.  
Τα δικαιολογητικά της εταιρίας ήταν πλήρη. 
 
Η Επιτροπή κατόπιν εξέτασε τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς.  
Η εταιρία προσέφερε ένα µηχάνηµα έργου µάρκας BOBCAT µοντέλο S570, το οποίο 
έχει τη δυνατότητα high flow (υψηλή παροχή) για να δεχθεί τα εργαλεία που ζητούνται, 
µαζί µε όλα τα ζητούµενα χαρακτηριστικά, π.χ. πίνακα οργάνων, καµπίνα µε θέρµανση 
– ψύξη, κλπ., και πλήρη εγγύηση για 1 έτος. 
Όσο αφορά στα εργαλεία που ζητήθηκαν για το µηχάνηµα, η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού έκρινε σκόπιµο να ζητήσει από το συµµετέχοντα, ηλεκτρονικά 
(20.11.2015), αναλυτικά συµπληρωµατικά στοιχεία, τα οποία υποβλήθηκαν άµεσα και 
η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα προσφερόµενα εργαλεία καλύπτουν πλήρως τις 
τεχνικές απαιτήσεις της µελέτης του διαγωνισµού:  

1. φρέζα ασφάλτου µε πλάτος κοπής 610 mm, 
2. κάδος µε αρπάγη µε άνοιγµα 840 mm,  
3. εξάρτηµα εκσκαφής για βάθος 2990 mm, και  
4. κάδο φόρτωσης χωρητικότητας 400 λίτρων. 

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, οµόφωνα θεωρεί ότι η εταιρία ERGON 
ΤΖΑΝΙ∆ΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. πληροί τις απαιτήσεις του διαγωνισµού και θα προχωρήσει στο 
στάδιο αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών.   
 
 
Γ. Η εταιρία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. υπέβαλλε 
προσφορά για την προµήθεια του απορριµµατοφόρου αυτοκινήτου.  
Τα δικαιολογητικά της εταιρίας ήταν πλήρη.  
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Η Επιτροπή κατόπιν εξέτασε τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς τα οποία ήταν 
πλήρη.  
Η εταιρία προσέφερε ένα αυτοκίνητο (πλαίσιο) µοντέλο ISUZU NP 75 H, µικτού 
βάρους 7.500 Kg, µε µεταξόνιο 3.365mm, κινητήρα πετρελαίου ισχύος 190 hp, turbo, 
κατηγορίας EURO VI, µε µηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων και όπισθεν, µε πλήρη 
εξοπλισµό άνεσης και ασφαλείας (ABS, ASR, κλπ, air condition, κλπ), και πλήρη 
εγγύηση για 2 έτη. 
Η υπερκατασκευή του αυτοκινήτου (πρέσα 6m3) βρέθηκε σύµφωνη µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της µελέτης του διαγωνισµού (αρ. µελέτης 19/2015), µε ωφέλιµο φορτίο 
1.520 Kg, µε ανυψωτικό µηχανισµό για κάδους 80 – 1300 λίτρα, πλήρες µε 
µηχανισµούς ασφαλείας (σκαλοπάτια, emergency stop, κλπ), και πλήρη εγγύηση για 2 
έτη. 
Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, οµόφωνα θεωρεί ότι η εταιρία 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. πληροί τις απαιτήσεις του 
διαγωνισµού και θα προχωρήσει στο στάδιο αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών.  
 
 
∆. Η εταιρία ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. («GEPA LIFT») υπέβαλλε προσφορά 
για την προµήθεια του καλαθοφόρου αυτοκινήτου.  
Τα δικαιολογητικά της εταιρίας ήταν πλήρη.  
 
Η Επιτροπή κατόπιν εξέτασε τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς τα οποία ήταν 
πλήρη.  
Η εταιρία προσέφερε ένα αυτοκίνητο (πλαίσιο) µοντέλο NISSAN Cabstar 45.14 τύπου 
F242, µικτού βάρους 4,5 tn, µε µεταξόνιο 2,50 m, κινητήρα πετρελαίου ισχύος 136 hp, 
turbo, κατηγορίας EURO V, µε µηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων και όπισθεν, µε πλήρη 
εξοπλισµό άνεσης και ασφαλείας (ABS, EBD, κλπ, air condition, κλπ), και πλήρη 
εγγύηση για 3 έτη. 
Η υπερκατασκευή του αυτοκινήτου (µηχανισµός καλαθοφόρου 18 m) τύπου ΒΖ-240S 
βρέθηκε σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης του διαγωνισµού (αρ. 
µελέτης 19/2015), µε ανυψωτική ικανότητα 220 Kg, µε χειριστήρια στο «έδαφος» και 
στο καλάθι εργασίας, µε κατάλληλους µηχανισµούς ασφαλείας, π.χ. emergency stop, 
κλπ., και εγγύηση για 2 έτη.  
Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού έκρινε σκόπιµο να ζητήσει από το συµµετέχοντα, 
ηλεκτρονικά (14.12.2015) κάποιες διευκρινήσεις για την πιστοποίηση του καλαθιού, 
τον τύπο του αυτοκινήτου, τα ποδαρικά και το καλάθι εργασίας, οι οποίες 
απαντήθηκαν άµεσα και ικανοποιητικά. 
Επίσης η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού απευθύνθηκε ηλεκτρονικά (18.12.2015) στην 
εταιρία πιστοποίησης του ανυψωτικού µηχανισµού (QMSCERT) σχετικά µε την ισχύ 
του προσκοµισθέντος πιστοποιητικού CE για το µηχανισµό του καλαθιού, και η οποία 
εταιρεία επιβεβαίωσε τη ισχύ του πιστοποιητικού για τον προσφερόµενο τύπο της 
ανυψούµενης πλατφόρµας. 
Επίσης η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού ζήτησε από τη συµµετέχουσα εταιρία 
(14.12.2015) την επίδειξη παρόµοιου καλαθοφόρου αυτοκινήτου και η συµµετέχουσα 
εταιρία κατόπιν προφορικών συνεννοήσεων προσκάλεσε την Επιτροπή στις 
εγκαταστάσεις του Α.∆.Μ.Η.Ε. (∆ΕΗ) στο Αιγάλεω για τις 12.1.2016 προκειµένου να 
επιδείξει παρεµφερές δείγµα µηχανισµού ανύψωσης. 
Πράγµατι τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, δύο µέλη της Επιτροπής (κ.κ. Καρακάση και 
Παπαδόπουλος) είδαν ένα καλαθοφόρο όχηµα, ίδιου τύπου (µε µηχανισµό ανύψωσης 
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διπλού αρθρωτού τύπου µε επεκτεινόµενο βραχίονα, όπως το ζητούµενο προς 
προµήθεια, µε τη διαφορά ότι το ύψος εργασίας έφθανε έως τα 32 µ.).  
Η Επιτροπή µε αυτήν την επίδειξη διαµόρφωσε άποψη για την κατασκευαστική 
ικανότητα της εταιρίας, µε την οποία ο ∆ήµος δεν έχει ξανασυνεργαστεί και ούτε 
γνώριζε πριν τον παρόντα διαγωνισµό, η οποία κρίθηκε ικανοποιητική. 
Επίσης από συζήτηση µε τον υπεύθυνο του Γραφείου Κίνησης του Α.∆.Μ.Η.Ε. 
µπόρεσαν να αποκοµίσουν θετική άποψη για τη συνολική συµπεριφορά του 
εξοπλισµού και το επίπεδο συνεργασίας µε τον προµηθευτή.  
Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, οµόφωνα θεωρεί ότι η εταιρία 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. («GEPA LIFT») πληροί τις απαιτήσεις του 
διαγωνισµού και θα προχωρήσει στο στάδιο αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών.   
 
∆εδοµένου ότι οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό συµµετέχουν για διαφορετικά είδη, τα 
οποία κρίθηκαν αποδεκτά, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού δεν χρειάζεται να 
βαθµολογήσει τα τεχνικά και άλλα χαρακτηριστικά τους, σύµφωνα µε το σχετικό 
πίνακα της διακήρυξης του διαγωνισµού. 
 
Επίσης η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού διαπιστώνει ότι δεν υποβλήθηκαν προσφορές 
για τα Επιβατικά αυτοκίνητα και Ηµιφορτηγά αυτοκίνητα και ως εκ τούτου ο 
διαγωνισµός κρίνεται άγονος για τα προαναφερθέντα είδη. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού   
 
� διαπιστώνει το άγονο του διαγωνισµού για τα Επιβατικά αυτοκίνητα και 

Ηµιφορτηγά αυτοκίνητα λόγω µη συµµετοχής κάποιου ενδιαφεροµένου, και 

 
� θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των εταιριών  

1. MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,  
2. ERGON ΤΖΑΝΙ∆ΑΚΗΣ Ε.Π.Ε., 
3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. και  
4. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. («GEPA LIFT»),  

     την Παρασκευή 15.1.2016 και ώρα 10:00.» 
 

  
 

 
 Το Πρακτικό Νο1 κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά µέσω της πλατφόρµας του 
ΕΣΗ∆ΗΣ στους συµµετέχοντες στις 13/01/2016 και ώρα 13;51:52 και δεν υποβλήθηκε 
ένσταση.   
 
 Στις 15/01/2016, η Επιτροπή συνήλθε εκ νέου για την αξιολόγηση των 
οικονοµικών προσφορών και συνέταξε το Πρακτικό Νο2 που αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
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«Στον Άγιο Στέφανο, την 15η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2016, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10:00π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, παρουσία των µελών της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού (αποφάσεις 84/2015, 165/2015 και 221/2015 του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου) κ.κ.  
1. Καρακάση Αναστασίας,  
2. Αρβανίτη Βασιλικής,  
3. Χρυσαφογεώργη Μαρίας,  
4. Παπαδόπουλου Απόστολου, και  
5. Φαράχ Γεωργίου  
 
αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων εταιριών (οι οποίες 
έγιναν δεκτές στο παρόν στάδιο του διαγωνισµού µε το Πρακτικό Νο1 της 13.1.2016) 
στον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε αριθµό 16899 (διακήρυξη µε αριθµό 
απόφασης ∆ηµάρχου 1930 και αρ. πρωτ. 27046/24.9.2015), µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφοράς, για τα είδη 
του θέµατος, όπως αυτά προσδιορίζονται µε την 19/2015 µελέτη της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος.  
Από την αποσφράγιση προέκυψε ότι οι συµµετέχοντες προσέφεραν τα παρακάτω:  
Η εταιρία MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ προσέφερε 
για το ανατρεπόµενο φορτηγό µάρκας MERCEDES µοντέλο ATEGO 1523K 4x2 
ποσό 78.300,00€ πλέον ΦΠΑ 18.009,00€, δηλαδή συνολικό ποσό 96.309,00 €.  
Η εταιρία ERGON ΤΖΑΝΙ∆ΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. προσέφερε για το µηχάνηµα έργου φορτωτή 
µάρκας BOBCAT µοντέλο S570 µε εργαλεία (φρέζα ασφάλτου, κάδο µε αρπάγη, 
εξάρτηµα εκσκαφής, κάδο φόρτωσης) ποσό 59.073,00€ πλέον ΦΠΑ 13.586,79€, 
δηλαδή συνολικό ποσό 72.659,79 €.  
Η εταιρία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. προσέφερε για 
το απορριµµατοφόρο αυτοκίνητο µάρκας ISUZU NP 75 H ποσό 72.000,00€ πλέον 
ΦΠΑ 16.560,00€, δηλαδή συνολικό ποσό 88.560,00€.  
Η εταιρία ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. («GEPA LIFT») προσέφερε για το 
καλαθοφόρο αυτοκίνητο µάρκας NISSAN Cabstar 45.14 ποσό 78.975,00€ πλέον 
ΦΠΑ 18.164,25€, δηλαδή συνολικό ποσό 97.139,25 €.  
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού αφού έλαβε υπόψη της ότι  
 
1. η διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισµού είχε όλη τη νόµιµη δηµοσιότητα,  
2. ο διαγωνισµός πραγµατοποιήθηκε κατά την περίοδο που στη χώρα µας υπάρχουν 
capital control που ως γνωστό δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις να συµµετέχουν σε 
διαγωνισµούς (αδυναµία έκδοσης εγγυητικών, έλλειψη κεφαλαίου κίνησης, χρόνος 
πληρωµής λόγω των διαδικασιών του φορέα µας, κλπ) παρά το ότι το θέλουν,  
3. τυχόν επανάληψη του διαγωνισµού, λόγω του ότι σε κάθε ένα από τα 4 είδη για τα 
οποία υπήρξε συµµετοχή αυτή ήταν από ένα µόνο προµηθευτή, δεν εξασφαλίζει 
αυτόµατα τη συµµετοχή περισσοτέρων ενδιαφεροµένων, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη 
ότι ακόµη και για τα πλέον εµπορικά είδη του διαγωνισµού όπως τα επιβατικά και τα 
ηµιφορτηγά αυτοκίνητα δε υπήρξαν συµµετέχοντες,  
4. ο ∆ήµος χρειάζεται άµεσα το σύνολο των ειδών της µελέτης για την οµαλή 
λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και την εξυπηρέτηση των δηµοτών του,  
 
και δεδοµένου ότι όλα τα προσφερθέντα ποσά είναι εντός του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της διακήρυξης, η Επιτροπή θεωρεί και εισηγείται προς την 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου  
A. να εγκρίνει την ανάθεση  
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1. στην εταιρία MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ενός 
ανατρεπόµενου φορτηγού µάρκας MERCEDES για συνολικό ποσό 96.309,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  
2. στην εταιρία ERGON ΤΖΑΝΙ∆ΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ενός µηχανήµατος έργου φορτωτή 
µάρκας BOBCAT µοντέλο S570 µε εργαλεία (φρέζα ασφάλτου, κάδο µε αρπάγη, 
εξάρτηµα εκσκαφής, κάδο φόρτωσης) για συνολικό ποσό 72.659,79 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  
3. στην εταιρία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ενός 
απορριµµατοφόρου αυτοκινήτου µάρκας ISUZU NP 75H για συνολικό ποσό 
88.560,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  
4. στην εταιρία ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. («GEPA LIFT») ενός 
καλαθοφόρου αυτοκινήτου µάρκας NISSAN Cabstar 45.14 για συνολικό ποσό 
97.139,25 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  
 
B. την επανάληψη του διαγωνισµού για τα Επιβατικά Αυτοκίνητα και Ηµιφορτηγά 
Αυτοκίνητα λόγω άγονου (µη συµµετοχής κάποιου ενδιαφεροµένου).» 

 
 
 

Στις 20/01/2016 η εταιρία «ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. («GEPA LIFT»)» 
ανάρτησε στη πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ το αριθµ. πρωτ. 1463/20-01-2016 έγγραφο, 
και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, για τη παροχή πρόσθετων 
στοιχείων σύµφωνα µε το οποίο: 
 

 
 
«Σας ενηµερώνουµε ότι, στην µελέτη για την προµήθεια του καλαθοφόρου οχήµατος, 
αναφέρατε ότι οι σταθεροποιητές θα προεκτείνονται διαγώνια. Λόγω του ότι οι τεχνικές 
προδιαγραφές ήταν επί ποινή αποκλεισµού στην προσφορά που σας καταθέσαµε 
αναφέρουµε ότι οι σταθεροποιητές θα κατασκευαστούν µε τον τρόπο που ζητήσατε. 
 
Η κατασκευή των σταθεροποιητών διαγώνιας έκτασης, επιφέρει δυσκολία 
οριζοντίωσης του συστήµατος στον χειριστή και µεγάλες φθορές στο οδόστρωµα και 
στις πλακοστρώσεις του ∆ήµου. 
Σας παρέχουµε τη δυνατότητα να κατασκευαστούν οι σταθεροποιητές µε σύστηµα 
οριζόντιας και κάθετης έκτασης, ώστε να µπορούν να εξέρχονται εκτός του 
περιγράµµατος του αυτοκινήτου, χωρίς περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση για λόγους 
εύρυθµης λειτουργίας του µηχανισµού. 
 
Επίσης, στον ανυψωτικό µηχανισµό που επιλέξατε µπορεί να τοποθετηθεί στο άκρο 
της τηλεσκοπικής δοκού εξάρτηµα τύπου fly jip (ειδικό για κλαδεύσεις και 
ηλεκτρολογικές εργασίες), για ανύψωση µε ακίνητους του δοκούς και πρόσβαση σε 
δύσκολα σηµεία. Για την τοποθέτηση του fly jip απαιτείται αλλαγή του οχήµατος 
NISSAN CABSTAR 45.14 ΤΥΠΟΥ F242, 136ΗΡ και µικτού βάρους 4,5 τόν., λόγω του 
ότι το εναποµείναν ωφέλιµο φορτίο µετά την τοποθέτηση του fly jip θα είναι µηδαµινό. 
Το όχηµα που σας προτείνουµε είναι το NISSAN ATLEON NT 500 56.15 ΤΥΠΟΥ 
TK02, 150ΗΡ και µικτού βάρους 5,6 τόν., EYRO 6, το οποίο υπερκαλύπτει τα 
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χαρακτηριστικά του NISSAN CABSTAR και δεν δηµιουργεί πρόβληµα στο 
εναποµείναν ωφέλιµο φορτίο. 
 
Το κόστος του fly jip είναι : 9.000,00 € + ΦΠΑ 
Το πρόσθετο κόστος για το NISSAN ATLEON είναι : 8.000,00 € + ΦΠΑ» 
 
 

 
 

Στις 27/01/2016, η Επιτροπή συνήλθε εκ νέου για την αξιολόγηση της 
συµπληρωµατικής πρότασης της εταιρίας «ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
(«GEPA LIFT»)» και συνέταξε το Πρακτικό Νο3 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
 
 
«Στον Άγιο Στέφανο, την 27η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2016, ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 09:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, παρουσία των µελών της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού (αποφάσεις 84/2015, 165/2015 και 221/2015 του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου) κ.κ. 
� Καρακάση Αναστασίας,      
� Αρβανίτη Βασιλικής,  
� Χρυσαφογεώργη Μαρίας, 
� Παπαδόπουλου Απόστολου, και 
� Φαράχ Γεωργίου   
εξετάστηκε η πρόταση της εταιρίας ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. («GEPA 
LIFT»), η οποία συµµετείχε στον ανωτέρω διαγωνισµό για το καλαθοφόρο όχηµα 
(έναντι τιµήµατος 97.139,25 €), που απέστειλε στο ∆ήµο µε την µε αρ. πρωτ. 
1463/20.1.2016 επιστολή της, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν, για δύο 
συγκεκριµένες αλλαγές επί του προσφερθέντος οχήµατος. 
 
Συγκεκριµένα, η εταιρία πρότεινε  
�� την µετατροπή των πλάγιων ποδαρικών σε κάθετα, και 
�� την επιπλέον τοποθέτηση µηχανισµού fly jip (τηλεσκοπική δοκός για ανύψωση 

χωρίς µετακίνηση του αρθρωτού τµήµατος του µηχανισµού). 

 
Επί των ανωτέρω η Επιτροπή γνωµοδοτεί ως εξής: 
1. για την τοποθέτηση πλάγιων ποδαρικών αντί καθέτων, η Επιτροπή, λαµβάνοντας 

υπόψη και τα σχετικά θετικά σχόλια που εκφράστηκαν από χειριστές παρόµοιων 
µηχανηµάτων κατά την επίσκεψη της στο Αµαξοστάσιο του Α∆ΜΗΕ (Πρακτικό 
Νο1), συµφωνεί, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει οικονοµική επιβάρυνση, 

2. για την τοποθέτηση fly jip, επειδή προτείνεται και η αλλαγή του αυτοκινήτου σε 
άλλο από το προσφερθέν κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, το οποίο θα έχει πλέον 
µεταξόνιο 2,80m, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν πληρούται πλέον ο όρος της µελέτης 
για µεταξόνιο αυτοκινήτου έως 2,6m, και για το λόγο αυτό κρίνει ότι δεν πρέπει η 
πρόταση να γίνει δεκτή, διότι µπορεί µεν ο µηχανισµός fly jip να είναι εξυπηρετικός 
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σε κάποιες περιπτώσεις αλλά σε κάποιες άλλες η ευελιξία του αυτοκινήτου, λόγω 
του µεγαλύτερου µεταξονίου, θα είναι µικρότερη, καθότι πλέον θα γίνει η προµήθεια 
άλλου αυτοκινήτου από το προδιαγραφέν.» 

 
 
 

 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και 
το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται: 
 

1. Η έγκριση των Πρακτικών Νο1, Νο2 & Νο3 της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης. 

2. Τη κατακύρωση του διαγωνισµού ως ακόλουθος: 
 
Ι) η οµάδα «ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ»: στην εταιρία MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ µε ΑΦΜ ( 094104612) για τη προµήθεια ενός 
ανατρεπόµενου φορτηγού µάρκας MERCEDES και για το συνολικό ποσό 96.309,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  23%.  
 
ΙΙ) η οµάδα «ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΚΑ∆ΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΦΡΕΖΑ, ΚΑ∆ΟΣ 
ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ, ΤΣΑΠΑ)»: στην εταιρία ERGON ΤΖΑΝΙ∆ΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. µε ΑΦΜ 
(095199460) για τη προµήθεια ενός µηχανήµατος έργου φορτωτή µάρκας BOBCAT 
µοντέλο S570 µε εργαλεία (φρέζα ασφάλτου, κάδο µε αρπάγη, εξάρτηµα εκσκαφής, 
κάδο φόρτωσης) για συνολικό ποσό 72.659,79 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
23%.  
 
ΙΙΙ) η οµάδα «ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ» στην εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ 094036579) για τη προµήθεια ενός  
απορριµµατοφόρου αυτοκινήτου µάρκας ISUZU NP 75H για συνολικό ποσό 
88.560,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 
 
IV) η οµάδα «ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ» στην εταιρία ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
(«GEPA LIFT») (ΑΦΜ 081529686) για τη προµήθεια ενός  καλαθοφόρου αυτοκινήτου 
µάρκας NISSAN Cabstar 45.14 για συνολικό ποσό 97.139,25€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ. Αποδεχόµενοι του πρώτου σκέλους   
 
 

3. Την απόρριψη στο σύνολο της αριθµ. πρωτ. 1463/20.01.2016 πρότασης της 
εταιρίας ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. («GEPA LIFT»), καθώς σύµφωνα µε 
τη διακήρυξη «Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει µία µόνο προσφορά. 
Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές και σε 
περίπτωση που υποβληθούν δεν λαµβάνονται υπ’ όψη». 

 
4. Τη κήρυξη των οµάδων «ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ»  & »ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ» ως άγονες.   
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5. H προµήθεια των ανωτέρω οµάδων, θα πραγµατοποιηθεί µε τη προκήρυξη  νέας 
διαγωνιστική διαδικασίας ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας  µε 
τροποποίηση της υφιστάµενης µελέτης  και νέους όρους. 

 
Συν. Τα  Πρακτικά Νο1, Νο2 & Νο3 του εν λόγω διαγωνισµού, καθώς και η αριθµ. 
πρωτ 1463/20.01.2016 έγγραφο της εταιρίας ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
(«GEPA LIFT»)  
 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 1 ΚΑΤΑ 

 
 Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Καλαφατέλη για τους λόγους που ανέφερε στην 
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
 

1. Εγκρίνει τα Πρακτικά Νο1, Νο2 & Νο3 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
και Αξιολόγησης για την προµήθεια οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου. 

2. Κατακυρώνει το διαγωνισµό για την προµήθεια οχηµάτων και µηχανηµάτων 
έργου ως ακόλουθος: 

 
Ι) για την οµάδα «ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ»: στην εταιρία MERCEDES BENZ 
ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ µε ΑΦΜ ( 094104612) για τη προµήθεια ενός 
ανατρεπόµενου φορτηγού µάρκας MERCEDES και για το συνολικό ποσό €96.309,00 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  23%.  
 
ΙΙ) για την οµάδα «ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΚΑ∆ΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΦΡΕΖΑ, 
ΚΑ∆ΟΣ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ, ΤΣΑΠΑ)»: στην εταιρία ERGON ΤΖΑΝΙ∆ΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. µε 
ΑΦΜ (095199460) για τη προµήθεια ενός µηχανήµατος έργου φορτωτή µάρκας 
BOBCAT µοντέλο S570 µε εργαλεία (φρέζα ασφάλτου, κάδο µε αρπάγη, εξάρτηµα 
εκσκαφής, κάδο φόρτωσης) για συνολικό ποσό €72.659,79 συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 23%.  
 
ΙΙΙ) για την οµάδα «ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ» στην εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ 094036579) για τη προµήθεια ενός  
απορριµµατοφόρου αυτοκινήτου µάρκας ISUZU NP 75H για συνολικό ποσό 
€88.560,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 
 
IV) για την οµάδα «ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ» στην εταιρία ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
(«GEPA LIFT») (ΑΦΜ 081529686) για τη προµήθεια ενός  καλαθοφόρου αυτοκινήτου 
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µάρκας NISSAN Cabstar 45.14 για συνολικό ποσό €97.139,25 συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ. Αποδεχόµενοι του πρώτου σκέλους.   
 
 

3. Απορρίπτει στο σύνολό της την αριθ. πρωτ. 1463/20.01.2016 πρόταση της 
εταιρίας ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. («GEPA LIFT»), καθώς σύµφωνα µε 
τη διακήρυξη «Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει µία µόνο προσφορά. 
Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές και σε 
περίπτωση που υποβληθούν δεν λαµβάνονται υπ’ όψη». 

 
4. Κηρύττει τις οµάδες «ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ» & «ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ» ως άγονες.   
 

5. H προµήθεια των ανωτέρω οµάδων, θα πραγµατοποιηθεί µε τη προκήρυξη  νέας 
διαγωνιστικής διαδικασίας ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας µε 
τροποποίηση της υφιστάµενης µελέτης και νέους όρους. 

 
 

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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