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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 1/16-1-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 5/2018 
Έγκριση του από 22/12/2017 πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής της εργασίας: «Προμήθεια, 
εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη 

συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων». 
  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 16 Ιανουαρίου 
2018 ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 675/12-1-2018 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 Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 
Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 25 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Πολυχρόνης Ιερόθεος Σταμούλης Ιωάννης 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Βογιατζή Εμμανουέλα 

Μιχάλαρος Γεώργιος Δρυμούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος 
Κοσμόπουλος Ελευθεριος Ρήγα Ελένη Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Δήμας Ιωάννης Παπαπανούσης Νικόλαος Δρένης Αθανάσιος 
Κορώσης Σπυρίδων  Μαρινάκης Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων 

Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος Κόττας Βασίλειος 
Καράμπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης Γρίβα Παναγιώτα 

Παπανίκος Δημήτριος Μπερδελής Γεώργιος --------------- 

Ρήγα Ιωάννα Μαργέτης Παναγιώτης Λιώτας Δημοσθ.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Φυλακτός Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος  Δημοτ. Κοινότ.Ν.Περάμου 

Καστάνη Αικατερίνη Μιχάλαρος Ιωάννης  
Κολάτας Ιωάννης   

 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
Προσκληθείς παρίστανται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Ι. 

Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων 
κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 
………………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 6ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειμένου & θέτει υπ’ όψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 
πρωτόκολλο συνολικής παραλαβής (αρθρ. 219 & 200 Ν. 4412/2016), το οποίο έχει 
ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ :ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΤΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «Προμήθεια ,εγκατάσταση ,λειτουργία και υποστήριξη συστήματος 

διαχείρισης στόλου οχημάτων». 
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  Στα Μέγαρα σήμερα 22-12-2017 η επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την διάταξη 

του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 ΄΄ Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών ¨ και αποτελείται από τους : 

Δημοτικούς Υπαλλήλους 

1.Μήλεση Πέτρο 

2.Φουρτουλάκη Εμμανουήλ & 

3.Ξεκούκη Ανδρέα 

Με αναπληρωματικά μέλη τους: 

1.Παπαθανασίου Δημήτριο 

2.Σιδέρη Ιωάννη& 

3.Καστάνη Ελένη, 

που ορίστηκαν    με την υπάριθμ.6/2017 απόφαση Δημοτικού Σ/λιου Δήμου Μεγαρέων 

(ΑΔΑ: 61ΥΟΩΚΠ-ΗΔΛ) αφού έλαβαν  υπόψη : 

α) Τα στοιχεία του φακέλου εργασίας: με τίτλο «Προμήθεια ,εγκατάσταση ,λειτουργία 
και υποστήριξη συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων» για την οποία υπεγράφη 
η υπ΄ αριθμ. 670 /16-12-2017 απόφαση Δημάρχου Μεγαρέων    ανάθεση εργασίας (ΑΔΑ: 
ΩΑ6ΨΩΚΠ-ΘΣ3) στον κ. Κων/νο Χανιώτη νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΙΔΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   
που εδρεύει επί της οδού Αναπαύσεως 43, ΤΚ 152 35 στα Βριλήσσια, με ΑΦΜ 

099877093, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.  

β) Τους όρους της υπ΄.αριθμ.Πρωτ.: 21557/16-12-2016 σύμβασης16SYMV005608368 
2016-12-20 

γ) Τα άρθρα του 200 & 219 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) 

δ) Την υπάριθ..πρωτ.  23488/20-12-2017  βεβαίωση του επόπτη  παρακολούθησης 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών. 

ε) Τον έλεγχο που διενέργησε η επιτροπή  για την εκτέλεση των εργασιών που 
αναφέρονται στην ανωτέρω σύμβαση  ,παρέλαβε το αντικείμενο της εργασίας  ως εξής : 

 Η παρούσα σύμβαση προμήθεια – παροχή υπηρεσίας περιλαμβάνει δύο τμήματα:  
ΤΜΗΜΑ Α  
Την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών τηλεματικών συσκευών, με εγγύηση καλής 
λειτουργίας για 2 έτη, για το εντοπισμό της θέσης των οχημάτων του δήμου σε 
πραγματικό χρόνο οι οποίες θα εγκατασταθούν στα οχήματα και μέσω διαδικτυακής 
εφαρμογής ο εξουσιοδοτημένος χρήστης θα μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό 
χρόνο τη θέση του κάθε οχήματος και την ανάλυση του δρομολογίου του. Θα υπάρχει η 
δυνατότητα πολλαπλών χρηστών για να παρακολουθεί ο καθένας τα οχήματα για τα 
όποια είναι εξουσιοδοτημένος.  
Το σύστημα θα παρέχει στους χρήστες διαδικτυακά σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες 
σχετικά με :  
1) ακριβή θέση του οχήματος 2) κατάσταση οχημάτων (ανοιχτή –κλειστή μηχανή) 3) 
πορεία εξέλιξης των δρομολογίων 4) Ενημέρωση για την υπέρβαση ορίου ταχύτητας ανά 
όχημα και ακριβές σημείο στο οποίο πραγματοποιήθηκε 5) Ενημέρωση (alarms) για την 
έξοδο του οχήματος από προκαθορισμένες γεωγραφικές περιοχές 6) χρόνος και ακριβή 
σημεία στάσεων οχημάτων (με ανοιχτή και κλειστή μηχανή) 7 )Εύρεση κοντινότερου 
οχήματος σε κάποιο σημείο για την διαχείριση έκτακτων συμβάντων 8) απεικόνιση 
πολλαπλών δρομολογίων πολλαπλών οχημάτων και πολλαπλών ημερομηνιών για 
επικαλύψεις δρομολογίων 9) Ενημέρωση για την ακριβή ώρα άφιξης των οχημάτων στα 
διαφορά σημεία 10) βέλτιστες δρομολογήσεις με ενδιάμεσο σταθμό 11) Εύρεση 
διευθύνσεων για όλη την Ελλάδα 12 ) δεδομένα πραγματικού χρόνου ( real time) για την 
κυκλοφορία και τα οδικά συμβάντα στους κυριότερους δρόμους της Αττικής.  
Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα παραγωγής και εξαγωγής σε μορφή αρχείου CSV K 
EXCEL αναφορών σχετικά με : 1)διάρκεια κίνησης 2) διάρκεια στάσεων – επισκέψεων σε 
πελάτες 3) ημερήσιο έργο σε χρόνο και σε χλμ 4) χιλιομετρική ανάλυση ανά όχημα και 
ανά χρονική περίοδο 5) υπέρβαση ορίου ταχύτητας 6) αναφορές θερμοκρασιών εφόσον 
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υπάρχει αισθητήρας θερμοκρασίας 7 )Συναγερμοί με παράλληλη αποστολή mails για 
προκαθορισμένα συμβάντα (ταχύτητα , θερμοκρασία ,πόρτα κλπ) σύμφωνα με τις 
ανάγκες παρακολούθησης 8) αναφορά εκτίμησης κατανάλωσης καυσίμου 9) αναφορά 
εκτίμησης εκπομπών ρύπων  
ΤΜΗΜΑ Β  
Την παροχή ετήσιας αδείας ανά χρήστη (συσκευή) της διαδικτυακής εφαρμογής και 
παροχή υπηρεσιών απομακρυσμένης υποστήριξης των χρηστών για την εφαρμογή 
καθώς και το τηλεπικοινωνιακό κόστος. O ανάδοχος θα παρέχει τεχνική και τηλεφωνική 
υποστήριξη καθημερινά από 08:00-18:00.  
Η παραλαβή των τηλεματικών συσκευών και η εγκατάστασή τους στα οχήματα θα γίνεται 
κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου και 
Εξωτερικών Συνεργείων στο αμαξοστάσιο του Δήμου που βρίσκεται στη διασταύρωση 
των οδών Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου (Π.Ε.Ο.Α.Κ.) και θα ολοκληρωθεί το 
αργότερο μέχρι 27/12/2016 με την οριστική παραλαβή των τηλεματικών συσκευών η 
οποία θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου και την έκδοση πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής οριζόμενη από το Δ.Σ. του 
Δήμου Μεγαρέων ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο.  
Εάν κατά την παράδοση-παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη των 
παραλαμβανομένων ειδών και ο Ανάδοχος υποχρεούται για την άμεση αντικατάστασή 
τους.  
Οι υπηρεσίες υποστήριξης θα ξεκινήσουν μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των 
τηλεματικών συσκευών η οποία εκκινεί από την επομένη ημέρα του πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής των τηλεματικών συσκευών δηλαδή από 28/12/2016 και για 
διάρκεια ενός έτους.  
Η σύμβαση λήγει με την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών η οποία θα γίνει μετά την 
έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου και την 
προσκόμιση ημερολογίου εργασιών από τον ανάδοχο το οποίο θα φέρει την υπογραφή 
του επόπτη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 
216 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄)  

 Την συνολική δαπάνη των εργασιών ποσού 4.947,60€ με Φ.Π.Α.. Η δαπάνη θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 10.7134.0006   του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017  

 Όλα τα παραπάνω υποβλήθηκαν   στην αρμόδια  υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων  

εμπρόθεσμα σύμφωνα με την υπάριθμ.πρωτ.:  23488/20-12-2017  βεβαίωση του 

επόπτη  παρακολούθησης σύμβασης παροχής υπηρεσιών. 

Η επιτροπή αφού έλεγξε τα παραδοτέα , έγκρινε ότι το περιεχόμενο τους  είναι σύμφωνο 

με τη σύμβαση και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Μετά τα παραπάνω εισηγούμεθα να γίνει η οριστική παραλαβή της εργασίας με 
τίτλο   «Προμήθεια ,εγκατάσταση ,λειτουργία και υποστήριξη συστήματος 
διαχείρισης στόλου οχημάτων» και κοινοποιείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση,   
σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016.  

 

Συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει το από 22/12/2017 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της εργασίας: «Προμήθεια, εγκατάσταση, 
λειτουργία και υποστήριξη συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και 
συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

Αφού είδε & τις Δ/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 καθώς και αυτές του 
αρθρ. 219 & 200 Ν. 4412/2016. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

Α) Εγκρίνει το από 22/12/2017 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εργασίας 
(υπηρεσίας): «Προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη 
συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων», αξίας 4.947,60 € με Φ.Π.Α., 
όπως ακριβώς το παρέλαβε η επιτροπή παραλαβής η συσταθείσα με την υπ’ αριθ. 
6/2017 (ΑΔΑ: 61Υ0ΩΚΠ-ΗΔΛ)  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας. 

 
B) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό  5/2018. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

 Δήμας Ιωάννης Δρυμούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
Ο Πρόεδρος της  Κοσμόπουλος Ελευθεριος Πολυχρόνης Ιερόθεος 
Δημ.Κοιν. Μεγαρέων Παπαπανούσης Νικόλαος Κολάτας Ιωάννης 
Μουσταϊρας Ηλίας Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
 Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος 
 Καράμπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 

 Παπανίκος Δημήτριος Μπερδελής Γεώργιος 

 Ρήγα Ιωάννα Μαργέτης Παναγιώτης 
 Φυλακτός Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος  

 Καστάνη Αικατερίνη Μιχάλαρος Ιωάννης 
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
Δήμαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


