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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 26/13-11-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 356/2018 
Περί έγκρισης µελέτης της προµήθειας µε 
τίτλο: «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου, 

οχηµάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισµού, 
φορτωτής - φορτωτάκι (Επιχορήγηση από 

το πρόγραµµα "Φιλόδηµος ΙΙ")» 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 13 Νοεµβρίου 
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 21409/9-11-2018 
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 23 ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζάλης Αθανάσιος -
Αντιπρόεδρος 

 
Σταµούλης Ιωάννης 

 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Ρήγα Ελένη0 
Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Παπαπανούσης Νικόλαος Καστάνη Αικατερίνη Κοσµόπουλος Ελευθεριος 
∆ήµας Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος 
Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης Φωτίου Σταύρος του Κων 
Καράµπελας Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος Κόττας Βασίλειος 
Παπανίκος ∆ηµήτριος Μαργέτης Παναγιώτης Μπερδελής Γεώργιος 
Ρήγα Ιωάννα Χοροζάνης Αντώνιος  Γρίβα Παναγιώτα 
Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης ---------------- 
Πολυχρόνης Ιερόθεος  Λιώτας ∆ηµοσθ.  - Πρόεδρος 
  ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν. Περάµου 
   
          Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής,  ο Αντιπρόεδρος  
κ. Ζάλης Αθανάσιος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
         Προσκληθείς παρίστανται ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος 
καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της  ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κ. 
Μουσταϊρας Ηλίας. 
         Στο τέλος της υπ’ αριθ. 344/2018 αποφάσεως ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 
Λέλης Μελέτιος. 
        Στο τέλος της υπ’ αριθ. 353/2018 αποφάσεως ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 
Χοροζάνης Αντώνιος. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται  το 15ο θέµα της ηµερησίας 
∆/ξεως περί «Έγκρισης µελέτης, της σκοπιµότητας αυτής καθώς και των τευχών 
αυτής, για την «Προµήθεια ενός φορτωτή πλάγιας ολίσθησης (φορτωτάκι) και 
συνοδευτικού εξοπλισµού» και θέτει υπ’ όψη των µελών  του ∆ηµοτικού Σ/λίου 
την υπ’αριθ. Πρωτ.:  21708/2018/13-11-2018 εισήγηση του Αντιδηµάρχου του 
∆ήµου µας κ. Φωτίου Σταύρου του Νικ.,  η οποία έχει ως εξής: 
 

«ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
«Προµήθεια µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων ή και συνοδευτικού 
εξοπλισµού, φορτωτής – φορτωτάκι  (Επιχορήγηση από το πρόγραµµα 
"Φιλόδηµος ΙΙ")» 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ  ΠΟΣΟΥ 165.000,00€                                              
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΕ  ΤΙΤΛΟ :   

                     «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
               Η’  ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ » 

Προϋπολογισµός:     41.935,48 €  (χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολικά απαιτούµενη πίστωση:  52.000,00  € (µε ΦΠΑ 24%) 

   ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

Την  8-11-2018   συντάχθηκε η υπ’ αριθµ.   66/2018  µελέτη Τ.Υ.∆.Μ. µε τίτλο:  

«Προµήθεια µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων ή και συνοδευτικού 
εξοπλισµού, φορτωτής – φορτωτάκι  (Επιχορήγηση από το πρόγραµµα 
"Φιλόδηµος ΙΙ"» µε συνολικά απαιτούµενη πίστωση  :  52.000,00   € µε ΦΠΑ 24% 
(εκτιµώµενη αξία σύµβασης 41.935,48  € χωρίς ΦΠΑ) από τον κο Χαράλαµπο 
Τουµπανιάρη  Μηχ/γο Μηχανικό και θεωρήθηκε την 8-11-2018  από τον ∆ιευθυντή 
Τ.Υ.  κ. Ευάγγελο Ρούσση.   
       Σκοπός της µελέτης είναι η  προµήθεια   ενός φορτωτή  πλάγιας 
ολίσθησης (φορτωτάκι)    το οποίο   ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ και πρόκειται να 
καλύψει τις ανάγκες του Τεχνικού προσωπικού του ∆ήµου Μεγαρέων. 

Η παρούσα µελέτη  για την προµήθεια του  ανωτέρω µηχανήµατος έργου  
καθίσταται απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Μεγαρέων, όπως 
εργασίες φόρτωσης, έργα πρασίνου, έργα συντήρησης, έργα 
καθαρισµού/αποκοµιδής  και εν γένει έργων της Υπηρεσίας. 
       Ο Προϋπολογισµός της Προµήθειας είναι “κάτω των ορίων” των δηµοσίων 
συµβάσεων  όπως καθορίζονται στο άρθρο 5  του Ν.4412/2016 δηλαδή 
µικρότερος των 209.000 €  χωρίς ΦΠΑ 

Εισηγούµαστε 
Λαµβάνοντας υπόψη τις ∆ιατάξεις του Ν. 3463/2006 & του Ν 4412/2016 , 
Όπως λάβετε απόφαση για την έγκριση της υπ΄αριθµ. 66/2018  µελέτης Τ.Υ.∆.Μ. 
µε τίτλο: «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων ή και συνοδευτικού 
εξοπλισµού, φορτωτής – φορτωτάκι  (Επιχορήγηση από το πρόγραµµα 
"Φιλόδηµος ΙΙ"» µε συνολικά απαιτούµενη πίστωση  :  52.000,00   €  µε ΦΠΑ 
24% (εκτιµώµενη αξία σύµβασης  41.935,48  €   χωρίς ΦΠΑ) προκειµένου να 
διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός κάτω των ορίων µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής και την διεξαγωγή αυτού σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 και µε όρους που θα συντάξει η Οικονοµική Επιτροπή  
του ∆ήµου».  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη την ανωτέρω εκτεθέντα υπό του 
κ. Αντιπροέδρου και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
        Αφού είδε και τις ∆/ξεις του Ν.4412/2016  καθώς και του άρθρου 65 του Ν. 
3852/2010. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
  Α) Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 66/2018 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

µας µε τίτλο «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων ή και συνοδευτικού 
εξοπλισµού, φορτωτής – φορτωτάκι  (Επιχορήγηση από το πρόγραµµα 
"Φιλόδηµος ΙΙ"» µε συνολικά απαιτούµενη πίστωση:  52.000,00   €  µε ΦΠΑ 24% 
(εκτιµώµενη αξία σύµβασης  41.935,48  €   χωρίς ΦΠΑ) σύµφωνα µε την εισήγηση 
του Αντιδηµάρχου του ∆ήµου µας κ. Φωτίου Σταύρου του Νικ., που αναφέρεται 
στο ιστορικό της παρούσης. 

 
Β) Καθορίζει όπως η µελέτη: «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων ή 

και συνοδευτικού εξοπλισµού, φορτωτής – φορτωτάκι  (Επιχορήγηση από 
το πρόγραµµα "Φιλόδηµος ΙΙ"» µε συνολικά απαιτούµενη πίστωση  :  52.000,00   
€  µε ΦΠΑ 24% (εκτιµώµενη αξία σύµβασης  41.935,48  €   χωρίς ΦΠΑ)  διεξαχθεί 
µε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό κάτω των ορίων µε κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας-τιµής σύµφωνα µε τις ∆/ξεις του Ν. 4412/2016  και µε όρους 
που θα συντάξει η Οικονοµική Επιτροπή  του ∆ήµου µας. 

 
    Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 356/2018. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο Αντιπρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Καστάνη Αικατερίνη 
 ∆ήµας Ιωάννης Πολυχρόνης Ιερόθεος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Παπαπανούσης Νικόλαος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Σταµούλης Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης 
 Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος 
Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Ρήγα Ιωάννα Χοροζάνης Αντώνιος  
 Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


