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ΑΟΞΡΟΑΡΛΑ ΑΟΞ Ξ ΟΠΑΙΘΙΞ ΗΡ 25ηρ  ΡΣΜΕΔΠΘΑΡΗΡ 

ΗΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗΡ ΕΟΘΠΞΟΗΡ 

 

 Σην Χπρηθό ζήκεξα ζηηο 15 ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011 εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα 15:00, 

ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. 27065/15-12-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα 

ηεο Ζ.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/2010 ζε όια ηα κέιε, 

δεκνζηεύηεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

 

Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

 

1. Μπξηδάθε Ξαληειή, σο Ξξόεδξν, 

2. Φαλαθνύια Αζαλάζην, 

3. Ιάβδα Διέλε, 

4. Βαθηξηδή Τηηίθα, απνύζα αλαπιεξνύκελε από ηελ Εαθξαθνπνύινπ – Γαληήι Σνθία, 

5. Γνπλδνπιάθε Διέλε, απνύζα αλαπιεξνύκελε από ηελ Θνκλελνύ – Θνύκπα Άλλα, 

6. Καδαξάθε Γεξάζηκν – Αιέμαλδξν, απώλ  

7. Φαξνθόπν Ξαληειή, σο κέιε 

 

Σπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη απνθάζεηο 

επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Ζ.Γ. 

  

Ν Ξξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε λόκηκε απαξηία ησλ κειώλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην θαησηέξσ ζέκα: 

 

ΘΕΛΑ 1ο Η.Δ 

Εξέηαζη ένζηαζηρ ηηρ εηαιπείαρ Οαπαδόποςλορ Γεώπγιορ και Ρια Ε.Ε. καηά ηηρ διακήπςξηρ για 

ηη διενέπγεια – διαδικαζία ηος διαγωνιζμού για ηην ππομήθεια ενόρ μικπού καλαθοθόπος 

οσήμαηορ. 

 

 Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Ξξόεδξνο είπε: 

 

 Ζ εμεηαδόκελε έλζηαζε ηεο εηαηξείαο «Ξαπαδόπνπινο Γεώξγηνο θαη ΣΗΑ Δ.Δ.» ππνβιήζεθε ζηελ 

ππεξεζία ηελ 09-12-2011 θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 1 ηνπ ΔΘΞΝΤΑ είλαη εκπξόζεζκε. Σηελ 

έλζηαζή ηεο ε σο άλσ εηαηξεία αλαθέξεη ηα αθόινπζα: 

 

 «Κε ηελ παξνύζα εληζηάκεζα θαηά ηεο δηαθήξπμεο δηόηη: 

 

1. Σηελ παξάγξαθν 5δ ηεο δηαθήξπμεο θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ δεηάηε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαζώο θαη ην παξαζηαηηθό πηζηνπνίεζεο γηα ην ζύζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 

 Α. Νη κνλάδεο παξαγσγήο κεραλεκάησλ έρνπλ θαηά λόκν ππνρξέσζε λα ιεηηνπξγνύλ θαηά ISO 

 9000 γηα λα παξάγνπλ πνηνηηθά πξντόληα. 



 Β. Βάζεη ηεο εγθπθιίνπ αξ. 9/23-02-09 ηνπ ηόηε ππνπξγείνπ εζσηεξηθώλ  ηκήκα γεληθώλ ππνζέζεσλ 

δελ επηηξέπεηαη λα δεηάηε άιια έγγξαθα εθηόο εθείλα πνπ αθνξνύλ ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα 

 δει ην ISO 14001 πνπ αθνξά ηελ δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ηη ζρέζε κπνξεί λα έρεη κε θαιαζνθόξα 

νρήκαηα ηα νπνία είλαη εηδηθά θαη επηθίλδπλα νρήκαηα θαη ησλ νπνίσλ νη ηύπνη, ε πνηόηεηά ηνπο θαη ε 

παξαγσγή ηνπο απνδεηθλύεηαη κόλν κε ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη δηαδηθαζία. 

Γ. Σηελ παξάγξαθν 5ε ηεο δηαθήξπμεο θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ δεηάηε παξαζηαηηθά πηζηνπνηεηηθώλ 

πνηόηεηαο ISO 9000 ζηα νπνία όκσο πξέπεη λα δεηάηε λα αλαθέξεηαη θαη ην εηδηθό επάγγεικα ην 

νπνίν ζα είλαη ζρεηηθό κε ηελ πξνκήζεηα ή θαηαζθεπή θαιαζνθόξνπ νρήκαηνο.  

Δάλ ε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ην ISO δελ αλαθέξνληαη ζην εηδηθό επάγγεικα πνπ ζαο ελδηαθέξεη ηόηε 

πσο ζα δηαζθαιίζεηε ηελ πνηόηεηα ηνπ πξντόληνο. 

Βάζεη ηνπ ΔΘΞΝΤΑ ζηνλ νπνίνλ αλαθέξεζηε ζην άξζξν 7, αλαθέξεη όηη ην πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ 

επηκειεηεξίνπ θαη ην ISO 9001 πξέπεη λα πηζηνπνηεί θαη λα αλαθέξεηαη ζην (ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑ) 

όπσο αθξηβώο αλαθέξεηαη βάζεη ηεο θείκελε λνκνζεζίαο θαη ζην πξόηππν βάζεη ηνπ νπνίνπ 

εθδίδνληαη ηα ISO από δηαπηζηεπκέλεο εηαηξείεο αλαθέξνληαο αθξηβώο όηη «νη ηνκείο δξαζηεξηόηεηνο 

πξέπεη λα είλαη μεθάζαξνη» γηα λα είλαη ζε ηζρύ θαηά πεξίπησζε ην θάζε ISO. 

Σηελ παξνύζα δεκνπξαζία ν μεθάζαξνο ηνκέαο θαηά λόκν είλαη ηα θαιαζνθόξα νρήκαηα ή 

αλπςσηηθόο κεραληζκόο. 

Θα κπνξεί θάπνηνο πνπ έρεη ISO γηα πνδήιαηα λα θαηαζθεπάζεη ή θαη λα πξνκεζεύεη θαιαζνθόξα θαη 

λα θάλεη service. 

Δπεηδή όια απηά πνπ δεηάηε θαη πνιιά πεξηζζόηεξα ε θνηλνηηθή λνκνζεζία ηα έρεη πξνβιέςεη ζαο 

αλαθέξνπκε ηα εμήο γηα ηελ δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο θαιαζνθόξνπ νρήκαηνο. 

Τν όρεκα πξέπεη λα ην ζπλνδεύνπλ θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία ππνρξεσηηθά ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά 

γηα λα έρεη λόκηκε ιεηηνπξγία βάζεη ηεο νδεγίαο 2006/42/ΔΔ/21-1209 πεξί κεραλώλ, Φ.Δ.Θ. 160 Α 

15-09-93, Φ.Δ.Θ. 12/Α/18-01-96, Φ.Δ.Θ. 1186/2003. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ε ιεηηνπξγία ηνπ 

κεραληζκνύ είλαη παξάλνκε θαη δελ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί. 

 

Α. Ξηζηνπνηεηηθό εμέηαζεο ηύπνπ από πηζηνπνηεκέλν θνξέα. 

Αθνξά ηνλ ηύπν κεραλήκαηνο, πνπ είλαη ζε παξαγσγηθή δηαδηθαζία, παξάξηεκα 4 παξ. 17 

παξάξηεκα ΗΦ νδεγία 2006/42/ΔΔ ε νπνία ελζσκαηώζεθε κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ην Ξ.Γ. 

57/2010 Φ.Δ.Θ. 97 η. Α/25-06-10 κε ηνλ ηερληθό θάθειό ηνπ. 

Β. Βηβιίν ζπληήξεζεο θαη νδεγηώλ ρξήζεο. 

Φ.Δ.Θ. 1186/2003 – Νδεγία 2006/42/ΔΔ/ 

Γ. Ξηζηνπνηεηηθό αλπςσηηθήο ηθαλόηεηνο ηύπνπ ΑΑ – Υ2 πςειήο επηθηλδπλόηεηαο από πηζηνπνηεκέλν 

θνξέα Φ.Δ.Θ. 1186/2003 – 2006/42/ΔΔ 

Γ. Γήισζε πηζηόηεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή CE 

98/37EC 2006/42/EC Φ.Δ.Θ. 1186/2003 

Δ. Έγθξηζε ηύπνπ θαιαζνθόξνπ νρήκαηνο – κεραλήκαηνο έξγνπ από ην ππνπξγείν. 

 

 Τα Α, Β, Γ, Γ, πηζηνπνηεηηθά είλαη απηά πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ λνκηκόηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

αλπςσηηθνύ κεραληζκνύ γηα εξγαζίεο πάλσ από 4κ.  

 Τν Δ ε έγθξηζε ηύπνπ δηαζθαιίδεη ηελ λόκηκε θπθινθνξία ζηνλ δξόκν ηνπ νρήκαηνο – πηλαθίδεο 

θπθινθνξίαο. 

 

2. Σηελ πεξίπησζε 12 νξίδεηαη ζαλ πξνζεζκία εθηέιεζεο 30 εκέξεο. Θα πξέπεη λα δώζεηε πεξηζώξην 

ηξεηο κήλεο όπσο ζπλεζίδεηαη ζε όιεο ηηο δηαθεξύμεηο. 

3. Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο είλαη πνιύ αζαθείο, γεληθόινγεο εηδηθά ζηελ νξηδόληηα θάιπςε ηνπ 

θαιαζνθόξνπ πνπ ην ύςνο, ε νξηδόληηα θάιπςε θαη ην σθέιηκν θνξηίν ή ζε θηιά ή ζε εξγαδόκελνπο 

είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ πνηόηεηα θαη ηελ ηειηθή ηηκή. 

 Γελ νξίδεηαη επαθξηβώο ηηο δηαηάμεηο αζθαιείαο ηνπ κεραληζκνύ 

 Γελ νξίδεηαη επαθξηβώο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλπςσηηθνύ κεραληζκνύ 

 Γελ νξίδεηαη επαθξηβώο ηνλ εμνπιηζκό πνπ ζα ζέιαηε λα έρεη ν αλπςσηηθόο ζαο κεραληζκόο γηα 

 δηεπθόιπλζε θαη πεξηζζόηεξν γηα αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζαο όπσο ηνλ πξνζδηνξίδνπλ όινη  νη 

 δήκνη. 



 

 Θαηαζέηνπκε εκπξόζεζκα ηελ έλζηαζή καο θαη επηθπιαζζόκαζηε γηα θάζε λόκηκν δηθαίσκά καο πνπ 

 δηέπεηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.» 

 

 Δπί ηεο νπζίαο ηεο εμεηαδόκελεο έλζηαζεο αλαθέξνπκε ηα αθόινπζα: 

 

1. Σύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα:  

 

α) ζηελ παξ. 5δ θξίλεηαη απαξαίηεην ν πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη παξαζηαηηθό πηζηνπνηεηηθώλ πνηόηεηαο 

ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνύ (θαιαζνθόξνπ νρήκαηνο) όπσο ηεο δηεζλνύο ζεηξάο ISO 9001 γηα ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ηόζν ηνπ πιαηζίνπ (ζαζί) όζν θαη ηεο ππεξθαηαζθεπήο. Τν ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθό 

είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ πξντόληνο θαη είλαη ζαθέο θαη δελ ρξήδεη 

πεξαηηέξσ εξκελείαο όηη αλαθέξεηαη ζην πξνο πξνκήζεηα πιηθό (θαιαζνθόξν όρεκα). 

 

β) Σηελ παξ. 5ε θξίλεηαη απαξαίηεην ν πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό γηα ζύζηεκα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ISO 14001. Τν ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθό είλαη απαξαίηεην γηα ηε 

δηαζθάιηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ θαη ηεο πνηνηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

πξνκεζεπηή θαη γηα ηίπνηε άιιν. 

 

γ) Σηελ παξ. 5δ ηεο δηαθήξπμεο θξίλεηαη απαξαίηεην λα πξνζθνκίδεηαη ην ζήκα αζθάιεηαο CE γηα ην 

πιήξεο όρεκα από αξκόδην ηλζηηηνύην δηελέξγεηαο ειέγρσλ δνθηκώλ θαη πηζηνπνίεζεο ην νπνίν είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο αζθαινύο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαιαζνθόξνπ νρήκαηνο. 

 

δ) Σηελ παξάγξαθν 5δ ηεο δηαθήξπμεο θξίλεηαη απαξαίηεηε κε ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ε 

πξνζθνκηδή έγθξηζεο ηνπ ηύπνπ ηνπ θαιαζνθόξνπ νρήκαηνο από ηνλ αξκόδην θνξέα απαξαίηεηε γηα 

ηελ έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο θαη πηλαθίδσλ. 

 

 Σπλεπώο όια ηα αλσηέξσ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο, ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία 

θαη ηε λόκηκε θπθινθνξία ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνύ (θαιαζνθόξνπ νρήκαηνο) 

 

2. Ζ πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ζηελ δηαθήξπμε νξίδεηαη 30 εκέξεο θαζόζνλ πξόθεηηαη πεξί 

θαηεπείγνπζαο πξνκήζεηαο νπόηε πξέπεη λα γίλεη άκεζα. Σε θάζε πεξίπησζε ηνλ ρξόλν νξίδεη ν 

θνξέαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξόθεηηαη λα θαιύςεη. 

Όζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο , απηέο είλαη απνιύησο ζαθείο θαη αλαιπηηθέο θαη πεξηγξάθνπλ ην 

πξνο πξνκήζεηα θαιαζνθόξν όρεκα θαηά ηξόπν απνιύησο ζπγθεθξηκέλν θαη ζύλλνκν θαη ζύκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ πξντόληνο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα 

ην ρεηξηζηνύλ. 

  

 Ξαξαθαινύληαη ηα κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

Ζ Ξικονομική Επιηποπή έρνληαο ππόςε: 

1. Τελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, 

2. Τελ από 09-12-2011 έλζηαζε ηεο εηαηξείαο «Ξαπαδόπνπινο Γεώξγηνο θαη Σηα Δ.Δ.» θαηά ησλ όξσλ 

ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ πξνκήζεηα κηθξνύ θαιαζνθόξνπ νρήκαηνο, 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 § 1 ηεο Υ.Α. 11389/1993 (ΔΘΞΝΤΑ), 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΟΞΦΑΡΘΖΕΘ ΞΛΞΦΦΜΑ 

 

1) Γηαπηζηώλεη όηη ε από 09-12-2011 έλζηαζε ηεο εηαηξείαο «Ξαπαδόπνπινο Γεώξγηνο θαη Σηα Δ.Δ.» 

θαηά ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο κηθξνύ θαιαζνθόξνπ νρήκαηνο είλαη 
εκπξόζεζκε θαη σο εθ ηνύηνπ λόκηκα εηζάγεηαη γηα λα εμεηαζηεί. 



2) Απνξξίπηεη ηελ σο άλσ έλζηαζε ηε εηαηξείαο «Ξαπαδόπνπινο Γεώξγηνο θαη Σηα Δ.Δ.» θαηά ησλ όξσλ 

ηεο δηαθήξπμεο γηα ηνπο λόκηκνπο θαη βάζηκνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην εηζεγεηηθό κέξνο πνπ 
απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

 

Η απόθαζη αςηή πήπε απιθμό 222/2011 

 

Κεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ ιήμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο. 

 Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

 

Ξ ΟΠΞΕΔΠΞΡ Α ΛΕΚΗ 

  
ΟΑΜΕΚΗΡ ΝΣΠΘΔΑΙΗΡ Τανακούλαρ Αθανάζιορ 

 Κάβδα Ελένη 

Ακπιβέρ Απόζπαζμα Ζαθπακοπούλος – Δανιήλ Ροθία 
Από ην πξαθηηθό ηεο 25ηρ Σπλεδξίαζεο ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 
2011. 

Χπρηθό, 16-12-2011 

Ιομνηνού - Ιούμπα Άννα 

Ταποκόπορ Οανηελήρ 
 

  

Ξ ΔΗΛΑΠΤΞΡ  

  
  

  
ΟΑΜΕΚΗΡ ΝΣΠΘΔΑΙΗΡ  

 


