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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
(Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) 

 
 

Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304445 

Πράξη 
Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Στόλου 

Οχημάτων και Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας 

Υποέργο  

Διάρκεια Διαβούλευσης Από: 24/08/2011                      Έως: 08/09/2011 

Φορέας (Αναθέτουσα 

Αρχή) 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Όνοματεπώνυμο 
Υπεύθυνου 

Επικοινωνίας για την 
Πράξη (όπως 

αναγράφεται στο 
εγκεκριμένο ΤΔΠ) 

ΜΑΜΟΥΔΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΕ Η/Υ 

Τηλέφωνο 2333350129 

e-mail theomam@alexandria.gr 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση 
διαβούλευσης (φορέα) 

http://www.alexandria.gr 

 

 
Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν ένας (1) φορείς ή εταιρείες.  

 
Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από τον Φορέα 

(Αναθέτουσα Αρχή). 

 
Συνημμένα. 

1) Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

Α/Α 

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή 
ομάδα παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης 
(άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου – 
Ενσωματώθηκε  

στη Διακήρυξη 

: 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

Υποβάλλων 
(Φορέας, 

Οργανισμός, 
Εταιρεία ) 

1 

Στις ελάχιστες προϋποθέσεις 

συμμετοχής, συγκεκριμένα στο 

Β2.6, ii. 3, αναφέρεται στο 

προσχέδιο προκήρυξης ότι ο 

ανάδοχος οφείλει ως ελάχιστη 

προϋπόθεση να παρουσιάσει στην 

ομάδα έργου ένα στέλεχος με 

εμπειρία υπευθύνου σε 

αντίστοιχο με το 

προκηρυσσόμενο έργο την 

τελευταία πενταετία που να 

αφορά σύστημα διαχείρισης και 

παρακολούθησης στόλου 

απορριμματοφόρων με χρήση 

ζυγιστικών συστημάτων. Ενώ η 

εμπειρία σε συστήματα 

διαχείρισης στόλου οχημάτων 

είναι λογικός όρος, η εξειδίκευση 

ΝΑΙ x 

Στο άρθρο Β2.6, 

περίπτωση ιι, σημείο 3 

απαλείφεται  η 

αντίστοιχη απαίτηση. 

 

Το άρθρο Β2.6, 

περίπτωση ιι, σημείο 2.1 

διαμορφώνεται ως 

εξής: 

«Ελάχιστη προϋπόθεση 

συμμετοχής αποτελεί το 

γεγονός, ο υποψήφιος 

Ανάδοχος να έχει 

ολοκληρώσει την 

υλοποίηση, σε 2 

αντίστοιχα με το 

προκηρυσσόμενο, έργα, 

τα τελευταία 5 έτη, με 

AVMap 

Ψηφιακών 
Εφαρμογών Α.Ε. 

 

Νάξου 2 – 4, 
Πάτημα 

Χαλανδρίου, Αθήνα, 
ΤΚ 15238 

 

Τηλ. 2108056321 

mailto:theomam@alexandria.gr
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Α/Α 

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή 

ομάδα παρατηρήσεων) 
με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης 

(άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 
Δικαιούχου – 

Ενσωματώθηκε  

στη Διακήρυξη 
: 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

Υποβάλλων 

(Φορέας, 
Οργανισμός, 

Εταιρεία ) 

σε ζυγιστικά μοντέλα παραπέμπει 

μόνο σε μια εταιρεία που θα 

διαγωνιστεί στον διαγωνισμό με 

μηδενικό ανταγωνισμό. Και ενώ 

στην παραπάνω παράγραφο, 

Β2.6. ii 2.1, ορίζεται ως 

αντίστοιχο έργο ένα έργο που 

περιλαμβάνει σύστημα 

διαχείρισης στόλου οχημάτων για 

απορριμματοφόρα, στην επόμενη 

παράγραφο απαιτείται ένα μέλος 

της ομάδας να έχει διατελέσει ως 

υπεύθυνος έργου σε αντίστοιχο 

έργο που αφορούσε, όμως, σε 

διαχείριση στόλου οχημάτων με 

την χρήση ζυγιστικών 

συστημάτων. Τέλος, μοναδικό 

σημείο που, παρά τα όσα 

συνηθίζονται στις προκηρύξεις, 

διευρύνει τις συνθήκες του 

ανταγωνισμού είναι η αναφορά 

στα 5 αντί για 3 χρόνια, όρος που 

τέθηκε γιατί καμία εταιρεία στα 

τελευταία 3 χρόνια δεν έχει 

υλοποιήσει τέτοιου είδους έργα. 
 

επιτυχία. 

Αντίστοιχο Έργο 

ορίζεται ένα Έργο, που 

αφορά σε όμοιο ή 

ισοδύναμο από πλευράς 

απαιτήσεων υλοποίησης 

φυσικό αντικείμενο, 

που περιλαμβάνει 

σύστημα διαχείρισης 

στόλου 
οποιουδήποτε τύπου. 

 

 

ΟΧΙ   

 
                                                                                    

                                                                                  Ο  Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη 
 

 
 

Μαμουδέλης Θεόδωρος 

ΔΕ 38 Προσωπικού Η/Υ 


