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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Αριθμός σνεδρίαζης :  8/ 29-3-2022 

 

    Αριθμός Απόθαζης:  27 / 2022 

ΘΕΜΑ:  ΄΄ Έγθξηζε Πξαθηηθνύ 2 ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν «ΑΝΑΘΔΖ 

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΗΝΣΗΚΖ 

ΓΗΑ 2 ΔΣΖ» ΄΄. 

 

  ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  29
ε
 ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 

10:00 π.κ., ζπλήιζε ζε έθηαθηε  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, θαηόπηλ ηεο ππ’ 

αξηζκ.  πξση.  2203/28-03-2022  έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα. 

ύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε ε ζπλεδξίαζε ήηαλ κεηθηή δειαδή πξαγκαηνπνηήζεθε  κε 

ηειεδηάζθεςε θαη κε δηα δώζεο παξνπζία, ζε εθαξκνγή ηεο κε  αξηζκό 643/24-09-2021 εγθπθιίνπ 

ηνπ  Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. 

    Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία πέληε  (5) 

κειώλ θαη ηελ απνπζία δύν  (2) ήηνη: 

        Παρόνηα μέλη                                                                             Απόνηα μέλη 

 1) Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο, πξόεδξνο                                             6) Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο   
                    

 2) Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο                                                            7) Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

 3) Ηληδέο Νηθόιανο                        

 4) Κνξσλίδεο Παύινο 

 5) Γήκνπ Ησάλλεο                        

 

     Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Κνηξίδνπ Διέλε, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ. 

   Ο Πξόεδξνο εηζεγήζεθε ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο  «Έγθξηζε Πξαθηηθνύ 2 ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν ‘‘ΑΝΑΘΔΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΗΝΣΗΚΖ ΓΗΑ 2 ΔΣΖ’’» θαη μεθίλεζε ηελ αλάπηπμε ηεο εηζήγεζήο 
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ηνπ αλαθνξηθά κε ην ζέκα, σζηόζν θάπνηα ζηηγκή θαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο,  ζηελ αξρή αθόκε 

ηεο ζπλεδξίαζεο,  κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο, δηεμήρζε  ε θάησζη ζπδήηεζε: 

Γήκνπ: Κύξηε Γήκαξρε,  πξηλ ην δηαβάζεηε. 

Πξόεδξνο: Μάιηζηα.  

Γήκνπ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. 

Πξόεδξνο: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο; 

Γήκνπ: Πξηλ μεθηλήζεηε ηελ αλάγλσζε   ηνπ Πξαθηηθνύ,  ππάξρεη  έλα ζέκα. Να ζαο δηαβάζσ θύξηε 

Γήκαξρε ηελ πξόζθιεζε πνπ καο απνζηείιαηε.  Πηζηεύσ πσο   δελ είλαη λνκόηππε  θαη ζα πξέπεη λα 

αλαβιεζεί ε ζπλεδξίαζε.  Γξάθεηε:    Π ξ ν ο:  Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. ΠΡΟΚΛΖΖ   

ΔΚΣΑΚΣΖ  ΤΓΚΛΖΖ  ΣΖ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ.  Καη γξάθεηαη ζην θείκελν: ΄΄ 

Καιείζηε λα πξνζέιζεηε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηελ  Σξίηε  29-03-2022 

θαη ώξα 10:00  π.κ..  Ζ ζπλεδξίαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κε ηειεδηάζθεςε θαη κε δηα δώζεο 

παξνπζία (κεηθηή), ζύκθσλα κε ηελ Δγθύθιην 643/24-9-2021 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ  

πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ην παξαθάησ έθηαθην ζέκα, ην νπνίν γξάθεη:  ΄΄ Έγθξηζε Πξαθηηθνύ  ηεο 

επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν «ΑΝΑΘΔΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΗΝΣΗΚΖ ΓΗΑ 2 ΔΣΖ». Γελ 

αλαγξάθεηε  πνπζελά πάλσ ζηελ πξόζθιεζε ηνλ ραξαθηήξα ηεο έθηαθηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

θαη πσο ζηνηρεηνζεηείηε ηνλ έθηαθην ραξαθηήξα ηεο, πάλσ ζηελ πξόζθιεζε. Δπραξηζηώ πνιύ. 

Πξόεδξνο: Καη΄ αξράο ήζεια λα δεηήζσ ζπγλώκε γηα ην όηη : ΄΄ λα πξνζέιζεηε ζε ηαθηηθή   

ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ΄΄,   πνπ κπήθε  ζηελ πξόζθιεζε, ην νπνίν δηέιαβε θαη ηεο δηθήο κνπ 

ππνγξαθήο, εγώ ην ππέγξαςα, είλαη έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηελ Σξίηε,  ε 

ζπλεδξίαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ινηπά. Σν αίηεκα γηα πνην ιόγν είλαη έθηαθηε ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή; 

Γήκνπ: Έπξεπε λα ην γξάθεη επάλσ ζηελ πξόζθιεζε, θύξηε Γήκαξρε.  

Πξόεδξνο:  Δγώ έρσ κία άιιε πξόηαζε. Σν έθηαθην ηνπ ζέκαηνο κπνξνύκε ζπδεηώληαο ην, πνπ 

αθνξά ην δεύηεξν πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο  θη αλ πξάγκαηη είλαη έθηαθην λα ην ςεθίζνπκε  θηόιαο.  

ηε ζύγθιηζε ήξζαηε, πεξηκέλεηε. Πεξηκέλεηε, ζηε ζύγθιηζε ήξζαηε, γηαηί ζαλ πξόεδξνο εγώ, 

δεδνκέλνπ ηεο πίεζεο πνπ έρνπκε λα ηειεηώζεη απηόο ν δηεζλήο δηαγσληζκόο ελόςεη ησλ αλαγθώλ 

ηνπ Γήκνπ ζε ζπληήξεζε πξαζίλνπ, έηζη; Καη δεδνκέλνπ όηη ε πξόζθιεζε βγήθε κεηά ηελ ππνβνιή 

ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο, έρνληαο ηελ πίεζε από ηε κία κεξηά γηα λα ηειεηώζεη απηόο ν 

δηαγσληζκόο θαη δεύηεξνλ, ε Δπηηξνπή πξέπεη λα θάλεη ηε δνπιεηά ηεο, πνπ έρνπκε ηνλίζεη όηη  ε 

Δπηηξνπή είλαη άςνγε. Σειεηώζαλε, ην ππνβάιιαλε θαη γη απηό ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, κε 
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κνλαδηθό ζέκα ην εμεηάδνπκε. Ζ πξόζθιεζε βγήθε, ζαο απνζηάιζεθαλ θαη ηα  πξαθηηθά ηεο,   ην 

Πξαθηηθό λνύκεξν δύν  ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ν πξόεδξνο πνπ είκαη εγώ, 

έθξηλα, όηη είλαη επείγνλ ην ζέκα. Ναη,  δελ αλαγξάθεηαη κέζα, αιιά ζα κπνξνύζαηε, λα δεηεζεί, 

όπσο  δεηάηε ηώξα, δηεπθξηλήζεηο γηαηί είλαη θαη   επείγνλ ην  ζέκα. Καη εάλ ακθηβάιιεηε όηη είλαη 

επείγνλ ην ζέκα, ην ζέησ ζε ςεθνθνξία  ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

Γήκνπ: Γελ ζα δηαθσλήζσ κε απηά πνπ ιέηε θύξηε Γήκαξρε ην ηππηθό είλαη,  ζηελ πξόζθιεζε 

πξέπεη λα ζηνηρεηνζεηείηε. Να γξάθεηε γηα πνηόλ ιόγν είλαη έθηαθην. Γελ ην γξάθεηε,   άξα ε 

πξόζθιεζε είλαη άθπξε. Γελ ζα ζπκκεηέρσ ζε κία ηέηνηα ζπλεδξίαζε κε ιάζνο ηελ πξόζθιεζε. 

Πξόεδξνο: Λνηπόλ. 

Γήκνπ: Δπραξηζηώ πνιύ. 

Πξόεδξνο:  Καη΄ αξράο ε ζπλεδξίαζε μεθίλεζε  θαη  ε παξνπζία ζαο εδώ είλαη θαη ε ζπκκεηνρή ζαο.  

Δάλ ζέιεηε λα απνρσξήζεηε ……(δελ αθνύγεηαη μεθάζαξα ηη ιέλε,  κηιάλε θαη νη δύν). 

Γήκνπ:  Ζ ζπκκεηνρή κνπ ήηαλ εδώ γηα λα θαηαγγείισ ηελ πξόζθιεζε, όηη είλαη κε λνκόηππε. Ση 

δελ θαηαιαβαίλεηε;  

Πξόεδξνο: Καη ζαο ιέσ όηη θαη κόλν πνπ είζαζηε θαη κε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο εδώ, ππάξρεη 

απαξηία. 

Γήκνπ: Μα δελ δηαθσλώ γηα ηελ απαξηία θύξηε Γήκαξρε,  δελ θαηαιαβαίλεηε ηη ιέσ;  

Πξόεδξνο: Μάιηζηα. 

Γήκνπ: Γελ δηαθσλώ γηα ηελ απαξηία. 

Πξόεδξνο: Μάιηζηα θαη εγώ μεθηλάσ λα ζαο ιέσ  … 

Γήκνπ:  Απιά ιέσ, 

Πξόεδξνο: Μάιηζηα 

Γήκνπ:   Όηη ε απαξηία απηή, ε πξόζθιεζε ζηελ νπνία πήξακε δελ είλαη λνκόηππε, άξα  πξέπεη λα 

αλαβιεζεί θαη λα καο δώζεηε θαηλνύξγηα  πξόζθιεζε. 

Πξόεδξνο: Λνηπόλ. 

Γήκνπ: Δπραξηζηώ πνιύ. 

Πξόεδξνο: Κύξηνη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζαλ πξόεδξνο ιόγσ ησλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ 

έθαλα ινηπόλ ηελ πξόζθιεζε ηεο έθηαθηεο ζύγθιεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο, νύησο ώζηε λα 

δηεπθνιύλνπκε ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ ελόςεη ηεο ηεξάζηηαο αλάγθεο πνπ ππάξρεη ζην 

Γήκν γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ πξαζίλνπ θαη κπαίλνπκε,  ήδε ζηνλ Απξίιην κεζαύξην θαη όπσο μέξεηε 

από ην Μάην αξρίδεη ε ιεηηνπξγία,  λα δνύκε  …(δελ αθνύγεηαη θαζαξά) ….δηεζλήο δηαγσληζκό ηόηε,  
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εθόζνλ έλα κέινο ηεο επηηξνπήο κεηά από απηά πνπ ιέσ, ζεσξεί όηη  ... (δελ αθνύγεηε θαζαξά 

θάπνηα ιέμε)… ,  κάιινλ δελ δηθαηνινγείηαη ε έθηαθηε ζύγθιηζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο είκαη 

ππνρξεσκέλνο λα ην ζέζσ ζηελ ςεθνθνξία. Όζν αθνξά ηα δεδνκέλα πνπ είπακε, κε αθνύεη ν θύξηνο 

Νηθεθόξνπ θαη ν θύξηνο Ηληδέο;   

Ηληδέο: Ναη. 

Νηθεθόξνπ: Ναη. 

Πξόεδξνο: Καη ν θύξηνο Κνξσλίδεο;  

Κνξσλίδεο: Ναη.  

Πξόεδξνο: Όζν αθνξά γηα ηα δεδνκέλα πνπ είπακε, γηα ην  έθηαθην γηα ην επείγνλ πνπ ππάξρεη, γηα 

λα ζπλερηζηεί  ν δηαγσληζκόο ρσξίο θνιιήκαηα, δεδνκέλνπ όηη ν θύξηνο Γήκνπ είπε όηη  δελ 

επεμεγνύληαη κέζα ζηελ πξόζθιεζε. ηελ πξόζθιεζε  ιέεη     ΕΚΣΑΚΣΗ   ΤΓΚΛΗΗ   ΣΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ. 

Γήκν:  Καη παξαθάησ ηαθηηθή. 

Πξόεδξνο: Ζ  ΄΄ ηαθηηθή ΄΄  είλαη θαζαξά ιάζνο, θαη εδώ είλαη θαη ε γξακκαηέαο. 

Γξακκαηέαο: Γηθό κνπ, δηθό κνπ ιάζνο.  

Πξόεδξνο: Γελ πεηξάδεη. 

Πξόεδξνο: Λνηπόλ, θύξηνη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο ζέησ ην ζέκα ζηε ςεθνθνξία. Δθόζνλ  

ππάξρεη αληίξξεζε γηα ην έθηαθην πξνηείλσ λα ςεθίζνπκε εάλ είλαη έθηαθην,  λαη ή όρη.  Κη αλ είλαη 

επείγνλ δειαδή πνπ  δηθαηνινγεί ηελ πξάμε ηεο έθηαθηεο ζύγθιηζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Γήκνπ: Κύξηε Πξόεδξε ηνλ ιόγν. 

Πξόεδξνο: Έρεηε ηνλ ιόγν  θύξηε Γήκνπ. 

Γήκνπ: Γελ  αλαθέξζεθα,  εάλ είλαη επείγνλ ή έθηαθην. Ζ έλζηαζή κνπ δελ είλαη γηα ην επείγνλ  ή 

γηα ην έθηαθην. Ζ έλζηαζή κνπ είλαη όηη ζηελ πξόζθιεζε δελ αλαγξάθεηε εζείο γηα πνην ιόγν 

ζηνηρεηνζεηείηαη ην έθηαθην. Δίλαη άιιν ζέκα  απηό πνπ ιέσ εγώ θαη άιιν ζέκα απηό πνπ ιέηε ζηελ 

ςεθνθνξία. πκθσλώ όηη είλαη έθηαθην λα  ην πάξνπκε θαη έηζη,  έρεη θακία ζρέζε πνπ δελ 

αλαγξάθεηε ζηελ πξόζθιεζε,  ε ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ εθηάθηνπ; Διιεληθά κηιάσ,  ζηελ πξόζθιεζε 

έπξεπε λα αλαγξάθεηαη θαη λα ζηνηρεηνζεηείηαη ην έθηαθην ηνπ ζέκαηνο. Ση λα ςεθίζνπκε δειαδή;  

γηαηί δελ αλαγξάθεηαη επάλσ ζηελ πξόζθιεζε; Γελ ην θαηαιαβαίλσ απηό πνπ ιέηε.  Άξα ε 

ςεθνθνξία πνπ πάηε λα  θάλεηε είλαη ηειείσο ιάζνο. 

Πξόεδξνο: Κνηηάμηε. 

Γήκνπ:  Δάλ πηζηεύεηε όηη ζα ζπλερίζεηε έηζη, ζπλερίζηε ην.  
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Πξόεδξνο: Δάλ ζπκθσλείηε, εζείο ηώξα αλαθέξεζηε ζηελ πξόζθιεζε, ηελ νπνία ηελ εμέδσζε ν 

Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο, εληάμεη;  ζεσξώληαο ην επείγνλ ησλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ, 

δηθαηνινγεί ηελ έθηαθηε ζύγθιηζε  ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο, νύησο ώζηε λα εμεηαζηεί ην 

δεύηεξν πξαθηηθό θαη λα πξνρσξήζεη. Λνηπόλ,  έηζη αθξηβώο είλαη.  αο επραξηζηώ πνιύ. Σώξα, όζν 

αθνξά γηα ην έθηαθην, εάλ ππάξρνπλ ακθηζβεηήζεηο, λα ην ζέζνπκε ζε ςεθνθνξία. Γηα ην επείγνλ 

ηνπ ζέκαηνο, εάλ ππάξρνπλ ακθηζβεηήζεηο, κπνξνύκε λα ην ζέζνπκε  ζε ςεθνθνξία θαη εάλ είλαη λα 

πνύλε όρη θαη  λα  γίλεη ζε θαλνληθή ζύγθιηζε, λα απνξξηθζεί δειαδή θαη λα πξνρσξήζνπκε ζε 

θαλνληθή ζύγθιηζε. Δγώ ζα ήζεια λα αθνύζσ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. Έηζη. 

Ηληδέο: Να πάξσ εγώ ηνλ ιόγν;  

Πξόεδξνο: Βεβαίσο,  θύξηε Ηληδέ. 

Ηληδέο: Δγώ ζα ήζεια  λα πσ όηη απηά πνπ αλαθέξεη   ν θύξηνο Γήκνπ είλαη κία ηππηθόηεηα, κπνξεί 

θαη λα έρεη δίθην, αιιά κε ηα ρξόληα ζηελ παξνπζία κνπ επί πνιιά ρξόληα ζηηο Οηθνλνκηθέο 

Δπηηξνπέο, ζηα Γεκνηηθά πκβνύιηα, ζε πάξα πνιιά ζπκβνύιηα κε νπνηαδήπνηε δηνίθεζε, εληάμεη 

είρε αηηηνινγεζεί ην έθηαθην θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο, όρη ζην ραξηί πνπ καο δώζαλε. Καη 

επίζεο ε άπνςή κνπ είλαη όηη είλαη πξαγκαηηθά επείγνλ, γηαηί πιεζηάδεη ν Μάηνο, κπήθε ε άλνημε, 

εάλ αξγήζνπκε θη άιιν δελ ζα θνπξέςνπκε, νύηε ηα ρόξηα, νύηε θαη ηίπνηε θαη ζα έρνπλε πξόβιεκα 

νη πνιίηεο. Ννκίδσ ην λα κελ έρνπλε πξόβιεκα νη πνιίηεο ππεξληθάεη κία ηππηθόηεηα,  εάλ 

επεμεγήζεθε ζε έλα ραξηί ή όρη, αθξηβώο ην πνην είλαη ην έθηαθην ηεο. 

Γήκνπ: Σνλ ιόγν θύξηε Γήκαξρε. 

Πξόεδξνο: Να ζπκπιεξώζσ, ζαο επραξηζηώ θύξηε Ηληδέ,  πξάγκαηη,  θαη εγώ απηή ηελ ζηηγκή, απηή 

ηελ ηππηθόηεηα δελ ηελ μέξσ λα ζνπ πσ  ηελ αιήζεηα, γηα λα ζαο δηαβεβαηώζσ, ζα πξέπεη λα 

θνηηάμσ ην λόκν, πνπ δελ έρσ εδώ κπξνζηά κνπ ζην ρώξν πνπ ζπλεδξηάδεη ε Δπηηξνπή, αιιά εάλ    

ακθηζβεηείηαη μαλά πάιη, όηη  δελ είλαη επείγνλ ην ζέκα  γηα λα έρνπκε ηελ έθηαθηε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, ηόηε λα ην ζέζνπκε ζε ςεθνθνξία.  Καη ξσηάσ. Δάλ επηζπκείηε,  εγώ πξνηείλσ κάιηζηα 

λα ζέζνπκε ζε ςεθνθνξία όηη είλαη επείγνλ θαη δεκηνπξγείηε ε ζύγθιηζε  ηεο έθηαθηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο. Γηα ηππηθόηεηα ην ιέσ, εάλ ππάξρνπλ εξσηήζεηο ή εάλ ππάξρνπλ ακθηζβεηήζεηο. Σώξα,  

ζέησ ην ζέκα ζηε ςεθνθνξία, όζν αθνξά γηα ην επείγνλ ηνπ ζέκαηνο,  δεδνκέλνπ όηη πξάγκαηη,  

όπσο είπε θαη ν θύξηνο Ηληδέο,  πιεζηάδεη ν Μάηνο μεθηλάλ νη ζπληεξήζεηο ηνπ πξαζίλνπ θαη ζα 

πξέπεη    θαη  λα δηεπθνιύλνπκε θαη εκείο  ην έξγν ηεο άςνγεο επηηξνπήο,  νύησο ώζηε λα έρνπκε όζν 

ην δπλαηό λσξίηεξα ην απνηέιεζκα ζην δηεζλή δηαγσληζκό. Τπόςε ζαο, ζαο γλσξίδσ ζε όιε ηελ 

Δπηηξνπή,  νη εξγαζίεο ηνπ δηαγσληζκνύ έρνπλ μεθηλήζεη από πέξζη ην θαινθαίξη, αξρέο θζηλνπώξνπ, 

ηέινο πάλησλ, αξρέο θζηλνπώξνπ θαη θαηόπηλ δηαθόξσλ πξνζθπγώλ, πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ 

(δελ αθνύγνληαη θαζαξά κεξηθέο ιέμεηο) θαη  ινηπά έρεη ήδε θαζπζηεξήζεη ε  δηελέξγεηα απηνύ ηνπ 

δηαγσληζκνύ. Εεηάσ ινηπόλ από ηα κέιε πξνηνύ μεθηλήζνπκε ηε ζπδήηεζε δελ (αθνύγνληαη θαζαξά 
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ιίγεο ιέμεηο),  λα εγθξίλνπλ ή όρη ην επείγνλ γηα ηε ζύγθιηζε,  πνπ δηθαηνινγεί ηε ζύγθιηζε ηεο 

έθηαθηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  Δγώ ςεθίδσ  λαη, όηη είλαη επείγνλ   θαη ε έθηαθηε ζύγθιηζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο είλαη θαλνληθή,  θαη ην ζέησ ζε ςήθηζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  Ο 

θύξηνο Κνξσλίδεο; 

Κνξσλίδεο: Δγώ ζα ζπκθσλήζσ απόιπηα κε  ηνλ θύξην  Ηληδέ γηα όινπο ηνπο ιόγνπο πνπ 

πξναλέθεξε.   

Πξόεδξνο:  Ναη ή όρη; 

Κνξσλίδεο: Ναη.  

Πξόεδξνο: Ο θύξηνο Ηληδέο; 

Ηληδέο: Ναη είλαη έθηαθην. 

Πξόεδξνο: Ο θύξηνο Νηθεθόξνπ; 

Νηθεθόξνπ: (Γελ αθνύγεηε θαζόινπ θαζαξά όινο ν ιόγνο ηνπ, γηα λα θαηαγξαθεί). Ο θύξηνο 

Νηθεθόξνπ ςήθηζε λαη είλαη έθηαθην.  

Πξόεδξνο: Κώζηα, θαηάιαβα ην πλεύκα, αιιά δελ αθνύγεηαη πνιύ θαιά ην κηθξόθσλό ζνπ. Να ην 

έρεηο ππόςε ζνπ (δελ αθνύγεηαη θαιά ν ήρνο). Ο θύξηνο Γήκνπ; 

Γήκνπ:  Δγώ ζα ςεθίζσ αξλεηηθά. 

Πξόεδξνο: Αξλεηηθά 

Γήκνπ:  Οη ιόγνη είλαη όηη δελ ζηνηρεηνζεηείηε ηνλ έθηαθην ραξαθηήξα. Έπξεπε λα αλαγξάθεηαη ζηελ 

πξόζθιεζε, πξώηνλ. Θα απαληήζσ θαη ζηνλ θύξην Ηληδέ ζε απηό πνπ είπε γηα ηνλ Μάην. Καη έρνπκε 

κπξνζηά καο   γηα λα θηάζνπκε ζην Μάην  κπξνζηά καο έρνπκε όιν  ηνλ Απξίιην θύξηε Ηληδέ.  Άξα 

κία αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο γηα ηελ επόκελε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε δελ ράιαζε θαη ν θόζκνο, έρνπκε 

κπξνζηά καο έλαλ νιόθιεξν κήλα γηα ην Μάην. (δηαθόπηεηε από ηνλ θύξην Ηληδέ) 

Ηληδέο: (Γελ αθνύγεηε θαζαξά ηα ιόγηα ηνπ κηινύλ   καδί κε θύξην Γήκνπ) 

Γήκνπ:  Αθήζηε κε θύξηε Ηληδέ, ζαο παξαθαιώ πάξα πνιύ, δελ ζαο δηέθνςε θαλέλαο θύξηε Ηληδέ.  

Ηληδέο: Έρεηε δίθην, αιιά ηα θίλεηξά ζαο πνηα είλαη; 

Γήκνπ:  Μηζό ιεπηό. Σα θίλεηξά κνπ;  ηα θίλεηξά κνπ ηα γλσξίδεηαη πνιύ θαιά θαη εάλ ζέιεηε   λα 

ζαο ηα πσ θαη θαη΄ ηδίαλ. Από ην 2020  δελ ππάξρεη  ζπλεξγείν, δειαδή ηα δύν ρξόληα, θνιιήζαηε 

ζηηο δύν εκέξεο; Λίγε ζνβαξόηεηα θύξηε Ηληδέ,  ζαο παξαθαιώ πνιύ.  αο επραξηζηώ πνιύ. 
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Πξόεδξνο: Λνηπόλ ςεθίζακε, ηέζζεξα λαη θαη έλα (αξλεηηθό)  όρη,  όηη δελ είλαη επείγνλ γηα ηελ 

έθηαθηε ζύγθιηζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Οπόηε πξνρσξάκε,  θαη΄ επζείαλ ζηε ζπδήηεζε ηνπ 

ζέκαηνο ηεο πξόζθιεζεο, ην νπνίν ζέκα είλαη :  ΄΄ Έγθξηζε Πξαθηηθνύ 2 ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν «ΑΝΑΘΔΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΗΝΣΗΚΖ ΓΗΑ 2 ΔΣΖ» ΄΄.  αο έρεη ζηαιεί πξαθηηθό,  έρεη ζηαιεί ην 

πξαθηηθό ζηα κέιε θπξία Κνηξίδνπ; 

Κνηξίδνπ: Μάιηζηα 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο  νινθιήξσζε ηελ εηζήγεζή ηνπ  αλαθνξηθά κε ην παξαπάλσ ζέκα.  

Αθνινπζεί ην ππ΄ αξηζκό 2/24-03-2022 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ, ην νπνίν 

ηίζεηαη πξνο ζπδήηεζε θαη έπεηηα πξνο  έγθξηζε ή κε από ηελ  Οηθνλνκηθή   Δπηηξνπή  θαη ην  νπνίν 

είλαη: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                             ιδθρόκαςτρο, 24/03/2022 

ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ  

ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2 

το ιδθρόκαςτρο, ςτισ 24/03/2022, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 08:30, ςτα γραφεία του Διμου 

ιντικισ, ςυνεδρίαςε θ επιτροπι διενζργειασ διαγωνιςμοφ του άρκρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 

που ςυςτικθκε με τθν υπ. αρικ. 17/2021 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ, προκειμζνου να 

ςυνεχίςει τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν που υποβλικθκαν ςτον θλεκτρονικό διαγωνιςμό τθσ υπ. 

αρικ. 11457/10-12-2021 διακιρυξθσ του Διμου ιντικισ, για τθν «ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ ΓΙΑ 2 ΕΣΗ» θ οποία δθμοςιεφκθκε 

νομίμωσ ςτθν Τπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με αρικμό 2021/S 243-640846 /15-12-

2021, αναρτικθκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων, λαμβάνοντασ ΑΔΑΜ: 

21PROC009748222 2021-12-15 και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου ιντικισ (www.sidiki.gr). 

τθ ςυνεδρίαςθ τθσ επιτροπισ, που είχε απαρτία, παρζςτθςαν οι εξισ: 

 

Α/Α  ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ  

ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 

1. Πρόεδροσ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 

2. Αναπλθρωματικό Μζλοσ ΑΘΕΛΟΓΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

3. Αναπλθρωματικό Μζλοσ ΒΑΡΦΗ ΧΡΗΣΟ 

 

http://www.sidiki.gr/
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Ο Πρόεδροσ τθσ  Ε.Δ. απζςτειλε ςτον φορζα (Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων – 

Γραφείο ερρϊν) που εξζδωςε το γραμμάτιο ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ τθσ εταιρείασ 

«GREEN MNT I.K.E.», για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο διαγωνιςμό, το με αρικμό πρωτοκόλλου 1907/16-

03-2022 ζγγραφο για να πιςτοποιιςει τθν αυκεντικότθτά του. 

ε απάντθςθ του ανωτζρω εγγράφου, το Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων – Γραφείο 

ερρϊν, με το υπϋαρικμόν 13407/17-03-2022 ζγγραφό του, πιςτοποίθςε τθν αυκεντικότθτα  του 

γραμματίου ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ τθσ εταιρείασ «GREEN MNT I.K.E.». 

Ο Πρόεδροσ τθσ  Ε.Δ. απζςτειλε ςτον φορζα (Σράπεηα Πειραιϊσ – Κατάςτθμα 

ταυρουπόλεωσ Θεςςαλονίκθσ) που εξζδωςε τθν εγγυθτικι επιςτολι τθσ εταιρείασ «ΔΙΟΝ 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο διαγωνιςμό, το με αρικμό πρωτοκόλλου 

1906/16-03-2022 ζγγραφο για να πιςτοποιιςει τθν αυκεντικότθτά τθσ.  

ε απάντθςθ του ανωτζρω εγγράφου, θ Σράπεηα Πειραιϊσ – Κατάςτθμα ταυρουπόλεωσ 

Θεςςαλονίκθσ, με το υπϋαρικμόν 311361/1/17-03-2022 ζγγραφό τθσ, πιςτοποίθςε τθν 

αυκεντικότθτα  τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ τθσ εταιρείασ «ΔΙΟΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ». 

τθ ςυνζχεια θ Επιτροπι ζλεγξε τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τα οποία απαιτοφνται ςτθν 

παροφςα φάςθ του ελζγχου των τεχνικϊν προςφορϊν (θλεκτρονικι μορφι κακϊσ και τα 

αντίςτοιχα απεςταλμζνα ςτον φάκελο προςφοράσ), τα οποία κατζγραψε ςτον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α 
Απαιτοφμενα 

Δικαιολογθτικά 
ΔΙΟΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
GREEN MNT I.K.E. 

1 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο φμβαςθσ 
(Ε.Ε.Ε.) ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο. 

υμπλθρϊκθκε και 
κατατζκθκε ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

υμπλθρϊκθκε και κατατζκθκε 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ. 

2 

Τπεφκυνθ διλωςθ 
ςυμμετοχισ (με 
πρωτότυπθ και ψθφιακι 
υπογραφι). 

υμπλθρϊκθκε και 
κατατζκθκε ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

υμπλθρϊκθκε και κατατζκθκε 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ. 

3 
Πρακτικό 

εκπροςϊπθςθσ. 

Σο με αρικμό 1337/10-01-

2022 απόςπαςμα πρακτικοφ 

του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

τθσ εταιρείασ ΔΙΟΝ ΣΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Σο από 07/01/2022 πρακτικό 
1/2022 τθσ ζκτακτθσ γενικισ 
ςυνζλευςθσ των εταίρων τθσ 
εταιρείασ GREEN MNT I.K.E. 

4 
Πιςτοποιθτικό 

εκπροςϊπθςθσ. 

Σο με αρικμό πρωτοκόλλου 
1697025.2476264/21-12-2021 

αναλυτικό πιςτοποιθτικό 
εκπροςϊπθςθσ το οποίο 
εκδόκθκε από το Σμιμα 

Μθτρϊου / Τπθρεςία Γ.Ε.ΜΗ. 
του Εμπορικοφ και 

Βιομθχανικοφ Επιμελθτθρίου 
Θεςςαλονίκθσ. 

Σο με αρικμό πρωτοκόλλου 
1709944.2496913/07-01-2022 

πιςτοποιθτικό εκπροςϊπθςθσ το 
οποίο εκδόκθκε από το Σμιμα 

Μθτρϊου / Τπθρεςία Γ.Ε.ΜΗ. του 
Επιμελθτθρίου ερρϊν. 

5 

Ζντυπο τεχνικισ 
προςφοράσ (παραγόμενο 
από το ςφςτθμα, 
ψθφιακά 

υμπλθρϊκθκε και 
κατατζκθκε ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

υμπλθρϊκθκε και κατατζκθκε 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ. 
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υπογεγραμμζνο). 

6 

Ζντυπο τεχνικισ 
προςφοράσ Παράρτθμα II 

 (χορθγοφμενο από το 
Διμο ιντικισ, ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο). 

√ √ 

 

 

Η Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, μετά από τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ 

διαπιςτϊνει ότι: 

1. Σα παρακάτω δικαιολογθτικά τθσ εταιρείασ «ΔΙΟΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ»: 

α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.), 

β) Τπεφκυνθ διλωςθ ςυμμετοχισ, 

γ) Πρακτικό εκπροςϊπθςθσ, 

δ) Πιςτοποιθτικό εκπροςϊπθςθσ, 

ε) Σο παραγόμενο από το ςφςτθμα Ζντυπο τεχνικισ προςφοράσ,  

 ζχουν υποβλθκεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα τθσ διακιρυξθσ.  

2. Σα παρακάτω δικαιολογθτικά τθσ εταιρείασ «GREEN MNT I.K.E.»: 

α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.), 

β) Τπεφκυνθ διλωςθ ςυμμετοχισ, 

γ) Πρακτικό εκπροςϊπθςθσ, 

δ) Πιςτοποιθτικό εκπροςϊπθςθσ, 

ε) Σο παραγόμενο από το ςφςτθμα Ζντυπο τεχνικισ προςφοράσ,  

 ζχουν υποβλθκεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα τθσ διακιρυξθσ. 

 

τθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, λαμβάνοντασ υπόψθ το άρκρο 2.2.6 τθσ 

διακιρυξθσ ςτο οποίο αναγράφεται ότι:  

«Οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να προςκομίςουν: 

α) Κατάςταςθ με τα ιδιόκτθτα οχιματα (είδοσ, ποςότθτα, χαρακτθριςτικά και αρικμό κυκλοφορίασ) 

β) Κατάςταςθ με τα μθχανιματα ζργου (καλακοφόρο όχθμα και χορτοκοπτικό όχθμα Μ.Ε.) και τον 

λοιπό εξοπλιςμό που κα διακζςουν για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ αναλυτικά (είδοσ, τφποσ, 

ποςότθτα). 

γ) Στα μιςκωμζνα μθχανιματα ζργου - οχιματα - τεχνικόσ εξοπλιςμό απαιτείται να προςκομιςκεί το 

ςχετικό ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μίςκωςθσ μεταξφ του μιςκωτι και του εκμιςκωτι-ιδιοκτιτθ του 

μθχανιματοσ ζργου-οχιματοσ-τεχνικοφ εξοπλιςμοφ, ςφμβαςθ μίςκωςθσ που πρζπει να καλφπτει όλθ τθ 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

Για το ςκοπό αυτό ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλώςει με το ΕΕΕΣ ότι διακζτει τθν ανωτζρω τεχνικι και 

επαγγελματικι ικανότθτα και κα προςκομίςει αυτά ςτθν Ανακζτουςα, μετά τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ 
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πρόςκλθςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο (ςτάδιο δικαιολογθτικών κατακφρωςθσ) ςφμφωνα με το άρκρο 103 

του Ν. 4412/2016. 

Επίςθσ προσ απόδειξθ των ανωτζρω, κα πρζπει ο οικονομικόσ φορζασ να ςυμπεριλάβει αναλυτικι 

περιγραφι του εξοπλιςμοφ του ςτο ζντυπο τεχνικισ προςφοράσ του παραρτιματοσ ΙΙ και κα πρζπει να 

υποβλθκεί επί ποινι αποκλειςμοφ ςτο ςτάδιο υποβολισ προςφοράσ.», 

προχϊρθςε ςτον ζλεγχο του «Εντφπου τεχνικισ προςφοράσ του παραρτιματοσ II» που 

κατατζκθκε από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό, προκειμζνου να διαπιςτϊςει εάν ζχει 

ςυμπεριλθφκεί ςε αυτό, επί ποινι αποκλειςμοφ, θ αναλυτικι περιγραφι του εξοπλιςμοφ που κα 

διατεκεί για τθν καλι εκτζλεςθ του ζργου (ςφμβαςθσ). Ο ζλεγχοσ κα περιλαμβάνει τα ιδιόκτθτα 

οχιματα, τα μθχανιματα ζργου και τον λοιπό εξοπλιςμό που ζχουν δθλωκεί ςτο «Ζντυπο τεχνικισ 

προςφοράσ του παραρτιματοσ II». 

Από τον ζλεγχο του «Εντφπου τεχνικισ προςφοράσ του παραρτιματοσ II», που κατζκεςαν οι 

ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, διαπιςτϊνεται ότι, για τθν κατθγορία των 

ιδιόκτθτων οχθμάτων ζχουν δθλωκεί τα παρακάτω: 

Πίνακασ 1.  Ιδιόκτθτα οχιματα 

Εταιρεία Είδοσ Ποςότθτα Χαρακτθριςτικά 
Αρικμόσ 

Κυκλοφορίασ 

ΔΙΟΝ ΣΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Φορτθγά 

οχιματα για τθν 

μεταφορά φυτικϊν 

υπολειμμάτων. 

3 

Φορτθγά οχιματα 

κάτω των 3,5 τόνων. 

1. MERCEDES – BENZ 

2. DAIMLER – CHRYSLER 

3. MERCEDES – BENZ 

 

 

NKA 3400 

NIO 9598 

NKZ 2191 

GREEN MNT I.K.E. 2 

Φορτθγά οχιματα 

κάτω των 3,5 τόνων. 

1. FORD TRANSIT 

2. FORD TRANSIT 

 

 

NKE 1029 

NKE1030 

Για τα ιδιόκτθτα οχιματα και πιο ςυγκεκριμζνα για τα φορτθγά οχιματα για τθ μεταφορά 

φυτικϊν υπολειμμάτων, θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ διαπιςτϊνει ότι και οι δφο 

ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ ζχουν ςυμπεριλάβει, ςτο «Ζντυπο τεχνικισ προςφοράσ του 

παραρτιματοσ II» που ζχουν κατακζςει, όλα τα προβλεπόμενα απαιτοφμενα ςτοιχεία και 

χαρακτθριςτικά που προβλζπονται από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.  

Πίνακασ 2.  Πιςτοποιθμζνο καλακοφόρο όχθμα 

Εταιρεία Είδοσ Ποςότθτα Χαρακτθριςτικά 
Αρικμόσ 

Κυκλοφορίασ 

ΔΙΟΝ ΣΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Πιςτοποιθμζνο 

καλακοφόρο. 2 

Πιςτοποιθμζνο 

καλακοφόρο όχθμα για 

εργαςία ςτα 18 μζτρα 

1. NISSAN 

2. NISSAN 

 

 

 

ME 134913 I.X 

ΑΔΑ: ΩΣΗΝΩ1Υ-ΖΨΚ
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ME 134916 I.X 

GREEN MNT I.K.E. 1 

Πιςτοποιθμζνο 

καλακοφόρο όχθμα για 

εργαςία ςτα 18 μζτρα 

1. DAF 

 

 

 

ME 66270 I.X 

Για τα Μθχανιματα ζργου και πιο ςυγκεκριμζνα για το πιςτοποιθμζνο καλακοφόρο όχθμα και 

για εργαςία ςε φψθ 18 μζτρων, θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ διαπιςτϊνει ότι και οι δφο 

ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ ζχουν ςυμπεριλάβει, ςτο «Ζντυπο τεχνικισ προςφοράσ του 

παραρτιματοσ II» που ζχουν κατακζςει, όλα τα προβλεπόμενα απαιτοφμενα ςτοιχεία και 

χαρακτθριςτικά που προβλζπονται από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.  

 

Πίνακασ 3.  ΜΕ Χορτοκοπτικό όχθμα κατάλλθλο για ορεινοφσ όγκουσ. 

Εταιρεία Είδοσ Ποςότθ

τα 
Χαρακτθριςτικά 

Αρικμόσ 

Κυκλοφορίασ 

ΔΙΟΝ 

ΣΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Κατάλλθλο για 
ορεινοφσ όγκουσ και 

περιοχζσ Μ.Ε. 
χορτοκοπτικό όχθμα 

νόμιμα 
αδειοδοτθμζνο το 

οποίο κα πρζπει να 
ζχει ιπποδφναμθ 

άνω των 230 ps , να 
είναι EURO 3 και 

άνω, και να φζρει 
πάνω του βραχίονα 
με εμβζλεια κοπισ 
άνω των 7 μζτρων, 

περιςτροφι ζωσ 240 
μοίρεσ και πλάτοσ 

εργαςίασ 1,20 μζτρα. 

1 

Είδοσ: Μ.Ε Πολυμθχάνθμα. 

Σφποσ: UNIMOG 405/12 και μθχάνθμα 

PRONAR HPT 25. 

Ιπποδφναμθ: 231 HP. 

Σεχνολογία: EURO III. 

Βραχίονασ κοπισ: Εμβζλεια κοπισ άνω 

των 7 μζτρων, περιςτροφι ζωσ 240
ο
 και 

πλάτοσ εργαςίασ 1,20 μζτρα. 

ΜΕ 148054 

Ι.Χ. 

GREEN 

MNT I.K.E. 
1 

Είδοσ: Μ.Ε. Χορτοκοπτικό όχθμα για 

ορεινοφσ όγκουσ. 

Σφποσ: UNIMOG 400. 

Ιπποδφναμθ: Άνω των 230 ps. 

Σεχνολογία: EURO III 

Βραχίονασ κοπισ: Εμβζλεια κοπισ άνω 

των 7 μζτρων, περιςτροφι ζωσ 240
ο
 και 

πλάτοσ εργαςίασ 1,20 μζτρα. 

ΜΕ 136197 

Ι.Χ. 

Για το ΜΕ Χορτοκοπτικό όχθμα κατάλλθλο για ορεινοφσ όγκουσ, θ Επιτροπι Διενζργειασ 

Διαγωνιςμοφ, μετά τον ζλεγχο του «Εντφπου τεχνικισ προςφοράσ του παραρτιματοσ II», το οποίο 

υποβάλλεται επί ποινι αποκλειςμοφ, διαπιςτϊνει ότι: 

1) Η ςυμμετζχουςα εταιρεία με τθν επωνυμία «GREEN MNT I.K.E.» ζχει ςυμπεριλάβει, ςτο 

«Ζντυπο τεχνικισ προςφοράσ του παραρτιματοσ II» που ζχει κατακζςει, όλα τα 

απαιτοφμενα ςτοιχεία και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται από τουσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ.  

2) Η ςυμμετζχουςα εταιρεία με τθν επωνυμία «ΔΙΟΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ζχει 

ςυμπεριλάβει, ςτο «Ζντυπο τεχνικισ προςφοράσ του παραρτιματοσ II» που ζχει κατακζςει, 

ΑΔΑ: ΩΣΗΝΩ1Υ-ΖΨΚ
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μόνο τα παρακάτω απαιτοφμενα ςτοιχεία και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται από τουσ 

όρουσ τθσ διακιρυξθσ για το ΜΕ Χορτοκοπτικό όχθμα κατάλλθλο για ορεινοφσ όγκουσ: 

Α) Ιπποδφναμθ: 231 HP. 

Β) Σεχνολογία: EURO III. 

Γ) Βραχίονασ κοπισ: Εμβζλεια κοπισ άνω των 7 μζτρων, περιςτροφι ζωσ 240ο και 

πλάτοσ εργαςίασ 1,20 μζτρα. 

ε ότι αφορά το είδοσ του μθχανιματοσ θ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΔΙΟΝ ΣΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», δθλϊνει ότι κα διακζςει, για τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν, Μ.Ε. 

Πολυμθχάνθμα και όχι Μ.Ε. Χορτοκοπτικό όχθμα κατάλλθλο για ορεινοφσ όγκουσ. Η 

περιγραφι του δεν είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και θ προςφορά τθσ, για το 

ςυγκεκριμζνο είδοσ εξοπλιςμοφ, κρίνεται μθ αποδεκτι και πρζπει να απορριφκεί. 

ε ότι αφορά τον τφπο του μθχανιματοσ θ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΔΙΟΝ ΣΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», δθλϊνει ότι κα διακζςει, για τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν, όχθμα 

εργοςταςιακισ καταςκευισ MERCEDES BENZ UNIMOG 405/12 και μθχάνθμα POSYPYWARKA 

PRONAR HPT 25. Σο ςυγκεκριμζνο μθχάνθμα (POSYPYWARKA) και ο τφποσ του (PRONAR HPT 

25), ςφμφωνα με τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του καταςκευαςτι 

(https://pronar.pl/en/produkt/spreader-pronar-hpt25/), είναι «Spreader PRONAR HPT25 is a 

product addressed to companies involved in snow removal and de-icing of roads. A tank with a 

capacity of 2.5 m3 is equipped with a tarpaulin cover and a sieving mesh. The material is supplied 

to the system using the transporting belt equipped with scrapers. All elements are made out of 

stainless steel to ensure a long service life in highly corrosive environments. Also, the hydraulic 

system components have been specially selected because of their increased corrosion resistance». 

Πρόκειται δθλαδι για μθχάνθμα που απευκφνεται ςε εταιρείεσ που αςχολοφνται με τθν 

απομάκρυνςθ του χιονιοφ και τθν αποπάγωςθ δρόμων. Η δεξαμενι χωρθτικότθτασ 2,5 m3 είναι 

εξοπλιςμζνθ με κάλυμμα μουςαμά και πλζγμα κοςκίνιςθσ. Το υλικό παρζχεται ςτο ςφςτθμα 

χρθςιμοποιώντασ τθ ηώνθ μεταφοράσ που είναι εξοπλιςμζνθ με ξφςτρεσ. Όλα τα ςτοιχεία είναι 

καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτο χάλυβα για να εξαςφαλίςουν μεγάλθ διάρκεια ηωισ ςε 

εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα. Επίςθσ, τα εξαρτιματα του υδραυλικοφ ςυςτιματοσ 

ζχουν επιλεγεί ειδικά λόγω τθσ αυξθμζνθσ αντοχισ τουσ ςτθ διάβρωςθ. 

  υνεπϊσ, όπωσ προκφπτει από τθν περιγραφι του μθχανιματοσ πρόκειται για εκχιονιςτικό – 

αλατιζρα και όχι χορτοκοπτικό. Η προςφορά για το ςυγκεκριμζνο μθχάνθμα δεν είναι ςφμφωνθ 

με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, κρίνεται μθ αποδεκτι και πρζπει να απορριφκεί. 

   

Πίνακασ 4.  Εξοπλιςμόσ ΜΕ Χορτοκοπτικοφ οχιματοσ 

Εταιρεία Είδοσ Σφποσ Ποςότθτα 

ΔΙΟΝ ΣΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Βραχίονασ με εμβζλεια κοπισ 

άνω των 7 μζτρων, περιςτροφι 

ζωσ 240
ο
 και πλάτοσ εργαςίασ 

1,20 μζτρα. 

Δεν δθλϊκθκε τφποσ για το 

ςυγκεκριμζνο είδοσ εξοπλιςμοφ. 1 

GREEN MNT I.K.E. 
Βραχίονασ: MULAG FME 600 

Καταςτροφζασ: MULAG MK 

1 

1 

https://pronar.pl/en/produkt/spreader-pronar-hpt25/
ΑΔΑ: ΩΣΗΝΩ1Υ-ΖΨΚ
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1200 

Για τον εξοπλιςμό του ΜΕ Χορτοκοπτικοφ οχιματοσ κατάλλθλου για ορεινοφσ όγκουσ και πιο 

ςυγκεκριμζνα για τον Βραχίονα με εμβζλεια κοπισ άνω των 7 μζτρων, περιςτροφι ζωσ 240ο και 

πλάτοσ εργαςίασ 1,20 μζτρα, θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, μετά τον ζλεγχο του «Εντφπου 

τεχνικισ προςφοράσ του παραρτιματοσ II», το οποίο υποβάλλεται επί ποινι αποκλειςμοφ, 

διαπιςτϊνει ότι: 

1) Η ςυμμετζχουςα εταιρεία με τθν επωνυμία «GREEN MNT I.K.E.» ζχει ςυμπεριλάβει, ςτο 

«Ζντυπο τεχνικισ προςφοράσ του παραρτιματοσ II» που ζχει κατακζςει, όλα τα 

προβλεπόμενα απαιτοφμενα ςτοιχεία και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται από τουσ 

όρουσ τθσ διακιρυξθσ.  

2) Η ςυμμετζχουςα εταιρεία με τθν επωνυμία «ΔΙΟΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» δεν ζχει 

ςυμπεριλάβει, ςτο «Ζντυπο τεχνικισ προςφοράσ του παραρτιματοσ II» που ζχει κατακζςει, 

όλα τα προβλεπόμενα απαιτοφμενα ςτοιχεία και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται από 

τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και ςυνεπϊσ θ προςφορά τθσ, για το ςυγκεκριμζνο είδοσ 

εξοπλιςμοφ, κρίνεται μθ αποδεκτι και πρζπει να απορριφκεί. 

 

Πίνακασ 5.  Λοιπόσ απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ. 

Εταιρεία Είδοσ Σφποσ 
Ποςότθτ

α 

ΔΙΟΝ ΣΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Χορτοκοπτικζσ 

μθχανζσ (μεςινζηεσ) 

πεηοφ χειριςτι. 

EFCO 8530 6 

GREEN MNT I.K.E. 
STIHL PS 260 C-E 

 9 

    

ΔΙΟΝ ΣΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
Χλοοκοπτικζσ 

μθχανζσ τάπθτα 

(χειροκίνθτεσ). 

JONSERED LM2156 CMDA 

C.CARDEN WIP 534TR-B 

1 

1 

GREEN MNT I.K.E. VIKING MB 253T 2 

    

ΔΙΟΝ ΣΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Χλοοκοπτικό 
εμπρόςκιασ κοπισ, 

υδροςτατικισ κίνθςθσ 
AWD με κυβιςμό άνω 

των 850 cm3 και 
πλάτοσ κοπισ 

τουλάχιςτον 130cm. 

Δεν δθλϊκθκε τφποσ για το 

ςυγκεκριμζνο είδοσ εξοπλιςμοφ. 1 

GREEN MNT I.K.E. HUSQVARNA P 520 D 1 
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ΔΙΟΝ ΣΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Μικρόσ ελκυςτιρασ 
με χλοοκοπτικι 

εξάρτθςθ ι 
χλοοκοπτικό 

εποχοφμενου κιπου. 

Δεν δθλϊκθκε τφποσ για το 

ςυγκεκριμζνο είδοσ εξοπλιςμοφ. 1 

GREEN MNT I.K.E. 

Σρακτζρ κιπου Mtd Bolens. 

Σρακτζρ κιπου Castel Garden. 

Σρακτζρ Kubota Aste A-17. 

Χλοοκοπτικι εξάρτθςθ 

SK130cm. 

1 

1 

1 

1 

    

ΔΙΟΝ ΣΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
Αλυςοπρίονα. 

Δεν δθλϊκθκε τφποσ για το 

ςυγκεκριμζνο είδοσ εξοπλιςμοφ. 2 

GREEN MNT I.K.E. 
STIHL MS 193T 

STIHL MS 251 

1 

1 

    

ΔΙΟΝ ΣΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Σθλεςκοπικό 

αλυςοπρίονο. 

Δεν δθλϊκθκε τφποσ για το 

ςυγκεκριμζνο είδοσ εξοπλιςμοφ. 1 

GREEN MNT I.K.E. STIHL HT 103 1 

    

ΔΙΟΝ ΣΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Μθχανικά 

Μπουρντουροψάλιδα. 

Δεν δθλϊκθκε τφποσ για το 

ςυγκεκριμζνο είδοσ εξοπλιςμοφ. 2 

GREEN MNT I.K.E. STIHL HS 45 2 

Για τον Λοιπό απαιτοφμενο εξοπλιςμοφ θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, μετά τον ζλεγχο 

του «Εντφπου τεχνικισ προςφοράσ του παραρτιματοσ II», το οποίο υποβάλλεται επί ποινι 

αποκλειςμοφ, διαπιςτϊνει ότι: 

1) Η ςυμμετζχουςα εταιρεία με τθν επωνυμία «GREEN MNT I.K.E.» ζχει ςυμπεριλάβει, ςτο 

«Ζντυπο τεχνικισ προςφοράσ του παραρτιματοσ II» που ζχει κατακζςει, όλα τα 

προβλεπόμενα απαιτοφμενα ςτοιχεία και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται από τουσ 

όρουσ τθσ διακιρυξθσ.  

2) Η ςυμμετζχουςα εταιρεία με τθν επωνυμία «ΔΙΟΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ζχει 

ςυμπεριλάβει, ςτο «Ζντυπο τεχνικισ προςφοράσ του παραρτιματοσ II» που ζχει κατακζςει, 

όλα τα προβλεπόμενα απαιτοφμενα ςτοιχεία και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται από 

τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ για τα παρακάτω είδθ λοιποφ εξοπλιςμοφ: 

Α) «Χορτοκοπτικζσ μθχανζσ (μεςινζηεσ) πεηοφ χειριςτι». 

Β)  «Χλοοκοπτικζσ μθχανζσ τάπθτα (χειροκίνθτεσ)». 
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Δεν ζχει ςυμπεριλάβει, ςτο «Ζντυπο τεχνικισ προςφοράσ του παραρτιματοσ II» που ζχει 

κατακζςει, όλα τα προβλεπόμενα απαιτοφμενα ςτοιχεία και χαρακτθριςτικά που 

προβλζπονται από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ για τα παρακάτω είδθ λοιποφ εξοπλιςμοφ: 

Α) «Χλοοκοπτικό εμπρόςκιασ κοπισ, υδροςτατικισ κίνθςθσ AWD με κυβιςμό άνω των 

850 cm3 και πλάτοσ κοπισ τουλάχιςτον 130cm». 

Β) «Μικρόσ ελκυςτιρασ με χλοοκοπτικι εξάρτθςθ ι χλοοκοπτικό εποχοφμενου κιπου». 

Γ) «Αλυςοπρίονα». 

Δ) «Σθλεςκοπικό αλυςοπρίονο». 

Ε) «Μθχανικά Μπουρντουροψάλιδα». 

και ςυνεπϊσ θ προςφορά τθσ για τθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία που περιλαμβάνει τον λοιπό 

απαιτοφμενο εξοπλιςμό κρίνεται μθ αποδεκτι και πρζπει να απορριφκεί. 

Μετά τθν εξζταςθ των τεχνικών προςφορών θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ διαπιςτώνει 

ότι: 

1. Η υποβλθκείςα τεχνικι προςφορά τθσ εταιρείασ «GREEN MNT I.K.E.», πλθροί τουσ όρουσ 

τθσ διακιρυξθσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ και πρζπει να γίνει αποδεκτι. 

2. Η υποβλθκείςα τεχνικι προςφορά τθσ εταιρείασ «ΔΙΟΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», δεν 

πλθροί τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ κρίνεται μθ 

αποδεκτι και πρζπει να απορριφκεί κακϊσ: 

Α) Όπωσ προκφπτει από το υποβλθκζν «Ζντυπο τεχνικισ προςφοράσ του παραρτιματοσ II» θ 

εταιρεία με τθν επωνυμία « ΔΙΟΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» δεν διακζτει, όπωσ απαιτεί θ 

διακιρυξθ το απαιτοφμενο υπό 2.2.6 περ. θ  «κατάλλθλο για ορεινοφσ όγκουσ και περιοχζσ Μ.Ε. 

χορτοκοπτικό όχθμα νόμιμα αδειοδοτθμζνο το οποίο κα πρζπει να ζχει ιπποδφναμθ άνω των 230 

ps , να είναι EURO 3 και άνω και να φζρει πάνω του βραχίονα με εμβζλεια κοπισ άνω των 7 

μζτρων, περιςτροφι ζωσ 240 μοίρεσ και πλάτοσ εργαςίασ 1,20 μζτρα» και επομζνωσ δεν πλθροί το 

κριτιριο επιλογισ  τθσ παρ. 2.2.6. Η δε αναφορά ςτο υποβλθκζν ζντυπο τθσ ςε 

«…πολυμθχάνθμα…» δεν πλθροί τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ διότι το μθχάνθμα όπωσ προκφπτει 

από τθν περιγραφι του  είναι εκχιονιςτικό – αλατιζρα και όχι  χορτοκοπτικό. Για το λόγο αυτό θ 

προςφορά τθσ εταιρείασ δεν πλθροί τα κριτιρια τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, παρά 

τα όςα αναγράφονται ςτο υποβλθκζν από αυτιν Ε.Ε.Ε.. 

Β) Περαιτζρω, ςτο «Ζντυπο τεχνικισ προςφοράσ του παραρτιματοσ II» δεν γίνεται αναλυτικι 

περιγραφι, όπωσ απαιτείται επί ποινι αποκλειςμοφ από τθν διακιρυξθ κατ’ άρκρο 2.2.6, ωσ προσ 

τον τφπο του παρακάτω εξοπλιςμοφ: 

1. «Βραχίονασ με εμβζλεια κοπισ άνω των 7 μζτρων, περιςτροφι ζωσ 240ο και πλάτοσ 

εργαςίασ 1,20 μζτρα». 

2.  «Χλοοκοπτικό εμπρόςκιασ κοπισ, υδροςτατικισ κίνθςθσ AWD με κυβιςμό άνω των 850 cm3 

και πλάτοσ κοπισ τουλάχιςτον 130cm». 

3. «Μικρόσ ελκυςτιρασ με χλοοκοπτικι εξάρτθςθ ι χλοοκοπτικό εποχοφμενου κιπου». 

4. «Αλυςοπρίονα». 

5. «Τθλεςκοπικό αλυςοπρίονο». 
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6. «Μθχανικά Μπουρντουροψάλιδα». 

Επειδι, όπωσ ζχει κρικεί νομολογιακά θ διαγραφόμενθ με τισ διατάξεισ του άρκρου 102 

διαδικαςία ν.4412/2016 (και του άρκρου 3.1.2.1 τθσ διακιρυξθσ) δεν μπορεί να κεραπεφςει τθν 

παράλειψθ προςκόμιςθσ εγγράφων ι παροχισ πλθροφοριϊν, των οποίων θ υποβολι ιταν 

απαραίτθτθ βάςει ρθτϊν και με ςαφινεια διατυπωκζντων όρων τθσ διακιρυξθσ, οφτε να οδθγιςει 

ςτθν τροποποίθςθ τθσ υποβλθκείςασ προςφοράσ.  

Επειδι, κατόπιν των ανωτζρω, θ πλθμμζλεια τθσ προςφοράσ τθσ εταιρείασ ςυνιςτά 

παράβαςθ ρθτϊν, ςαφϊν και τικζμενων επί ποινι αποκλειςμοφ απαιτιςεων τθσ Διακιρυξθσ, θ 

προςφορά τθσ δεν πλθροί τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ και είναι απορριπτζα ςφμφωνα με το 

άρκρο 2.4.6. τθσ διακιρυξθσ, διότι αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και 

υποβολισ τθσ προςφοράσ,  δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 

ορίηεται ςτθν παροφςα και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ 

προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακζλων 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), και παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ 

όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Η Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν το ιςχφον νομικό πλαίςιο και τθ 

διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ προτείνει ομόφωνα: 

1. Σθν αποδοχι τθσ υποβλθκείςασ τεχνικισ προςφοράσ τθσ εταιρείασ «GREEN MNT I.K.E.», 

κακϊσ πλθροί τα κριτιρια τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ τθσ διακιρυξθσ 

του Διαγωνιςμοφ. 

2. Σθν απόρριψθ τθσ υποβλθκείςασ τεχνικισ προςφοράσ τθσ εταιρείασ «ΔΙΟΝ ΣΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», κακϊσ δεν πλθροί τα κριτιρια τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ 

ικανότθτασ τθσ διακιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ.  

 

το ςθμείο αυτό θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ολοκλιρωςε τθν 2θ φάςθ του διαγωνιςμοφ που 

περιλαμβάνει τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και του «Ζντυπου τεχνικισ προςφοράσ 

του παραρτιματοσ II» των διαγωνιηόμενων και κλείνει το πρακτικό τθσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο: ΄΄ Έγθξηζε ηνπ  Πξαθηηθνύ 

2 ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ κε ηίηιν «ΑΝΑΘΔΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΗΝΣΗΚΖ ΓΗΑ 2 ΔΣΖ» ΄΄ θαη κεηά από 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

1 ΓΡΗΓΟΡΙΑΓΗ ΝΙΚΟΛΑΟ   Πρόεδρος 

 

2. ΑΘΔΛΟΓΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Αναπληρωματικό Μέλος 

3. ΒΑΡΦΗ ΥΡΗΣΟ   Αναπληρωματικό Μέλος 
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ηελ ςεθνθνξία βξέζεθε κε πιεηνςεθία ησλ ηεζζάξσλ κειώλ ηεο  κε ζεηηθή ςήθν θαη κίαο 

αξλεηηθήο ςήθνπ από  θύξην  Γήκνπ Ησάλλε, ν νπνίνο ςήθηζε αξλεηηθά,  δηόηη  δελ ηεξήζεθαλ νη 

ηππηθέο δηαδηθαζίεο. 

Καη έηζη ε  Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή νινθιεξώλνληαο   

 

Αποθαζίζει   

Δγθξίλεη ην  Πξαθηηθνύ 2 ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ κε ηίηιν «ΑΝΑΘΔΖ 

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΗΝΣΗΚΖ 

ΓΗΑ 2 ΔΣΖ» θαη ην απνηέιεζκα απηνύ. πγθεθξηκέλα  αποδέτεηαι ηελ ππνβιεζείζα  ηερληθή  

πξνζθνξά  ηεο εηαηξείαο «GREEN MNT I.K.E.», θαζώο πιεξνί ηα θξηηήξηα ηεο ηερληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη απορρίπηει ηε  ππνβιεζείζα  

ηερληθή  πξνζθνξά  ηεο εηαηξείαο «ΔΙΟΝ ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», θαζώο δελ πιεξνί 

ηα θξηηήξηα ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνύ.  

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  27/2022 . 

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο                                                     Σα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                          ( ππνγξαθέο)  

 

 

Αθξηβέο    Απόζπαζκα 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

Φώηιος Δομοστηζίδης 
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