
 

 

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ   235/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 20/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με 
τίτλο «Προμήθεια  αναβατορίων κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού 95.000,00€. 

Στο Αμύνταιο, στις 30 του μηνός Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 
4954/2022 (Α’ 136) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν, 
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ. 14621/25-08-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε 
καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη. 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                    Γρομπανόπουλος Τρύφων                                     
2. Μπάντης Ιορδάνης                                     Χατζητιμοθέου Ιωάννης 
3. Μπερμπερίδης Πέτρος                                  
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
5. Σαργιαννίδης Παύλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Σύμφωνα με την περ. i του εδ. στ της παρ.1 του αρθ. 72 του Ν. 3852/2010 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή, καταρτίζει τους  
όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις 
δημοπρασίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για τη διεξαγωγή των 
δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί 
επιτροπές, από μέλη  της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους  ή ειδικούς 
επιστήμονες. 

Με την αριθ. 190/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, έγινε η 
έγκριση των Πρακτικών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και 
Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης 
Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια  αναβατορίων κλιμακοστασίων σε 
κτίρια του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 95.000,00€, και 
αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος της εν λόγω προμήθειας ο οικονομικός 
φορέας με την επωνυμία ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΙΚΕ, 
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που εδρεύει στην Αγ. Παρασκευή, οδ. Εθν. Μακαρίου 45 & Δημοκρίτου, Τ.Κ. 
15343, Α.Φ.Μ.: 801068412, Δ.Ο.Υ.: Χολαργού, ο οποίος υπέβαλε την 
μοναδική αποδεκτή προσφορά και πληρεί τους όρους της Διακήρυξης και της 
Νομοθεσίας, σύμφωνα με τα ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 1 και ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 2, τα 
οποία παρατίθενται αυτούσια παρακάτω: 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1:  

Στο Αμύνταιο και στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Γρ. Νικολαΐδη 
2, Τ.Κ. 53200, συνήλθε για πρώτη φορά την 10/06/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
10:00 π.μ. η Επιτροπή Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δημόσιας Σύμβασης 
Προμήθειας, των παρ. 1 & 3, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 125/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Αμυνταίου (Α.Δ.Α.: Ρ9ΥΦΩΨΛ-ΜΣΧ), προκειμένου να προβεί στην Ηλεκτρονική 
Αποσφράγιση Προσφορών που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της με 
αρ. πρωτ. 8263/13-05-2022 Διακήρυξης, έπειτα από την αριθμ. 125/2022 Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου (Α.Δ.Α.: Ρ9ΥΦΩΨΛ-ΜΣΧ), για την εκτέλεση της 
Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναβατορίων 
κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου Αμυνταίου», συνολικού προϋπολογισμού 
95.000,00 €, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 161206 αριθμό συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
δημοσιεύθηκε νομίμως, στον Ελληνικό τύπο, και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 
22PROC010544996 2022-05-13 (Προκήρυξη) & 22PROC010546405 2022-05-13 
(Διακήρυξη). 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των εν’ λόγω 
προσφορών, απαιτήθηκε η σύγκλιση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
περισσότερες από μία φορές και τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν και οι 
ενέργειες στις οποίες προέβη η Επιτροπή καταγράφονται στο παρόν Πρακτικό. 

Στις συνεδριάσεις ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής: 

α) Παπαγιάννης Αθανάσιος, Πρόεδρος 
β) Κατσουπάκης Αναστάσιος, Μέλος. 
γ) Τσακίρογλου Ελευθερία, Μέλος 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την με αρ. πρωτ. 8263/13-05-2022 Διακήρυξη, για 
την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 
αναβατορίων κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου Αμυνταίου», την υπ’ αριθ. 
125/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, καθώς και το Νομικό 
Πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής: 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – στο εξής Σύστημα) και είχε λάβει τον αύξοντα αριθμό 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 161206. Η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 10/06/2022 και ώρα 
10:00 π.μ. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 
10/06/2022 και ώρα 10:00π.μ. Η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και 
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
161206 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το 
σύστημα ως «Κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο 
διαγωνισμό, προσφορές από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς: 
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α/α Οικονομικός Φορέας 
Ημ/νία & ώρα υποβολής 

Προσφοράς 

1 ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ, ΛΟΥΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 03/06/2022 14:05:25 

2 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

09/06/2022 11:07:47 

3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 09/06/2022 17:00:40 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο  περιεχόμενό των προσφορών.  

Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για 
την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του 
συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι τρεις (3) υποβληθείσες 
προσφορές.  

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία αποσφραγίσθηκε πρώτα η προσφορά του 
Ο/Φ ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ, ΛΟΥΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, στη συνέχεια του Ο/Φ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και τέλος του 
Ο/Φ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, και συγκεκριμένα οι υποφάκελοι 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και «Οικονομικές προσφορές» 
με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι είχε 
λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α συστήματος: 

α/α Οικονομικός Φορέας 
α/α ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού 
συστήματος 

α/α προσφοράς 
συστήματος 

1 ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ, ΛΟΥΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 161206 283363 

2 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 
ΣΚΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 161206 284508 

3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 161206 284644 

Η Επιτροπή κατά την έναρξη της διαδικασίας παρέλαβε τον αντίστοιχο ενσφράγιστο 
φάκελο της προσφοράς που υπέβαλλε εμπρόθεσμα ένας από τους ανωτέρω 
Οικονομικοί Φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της Διακήρυξης. 

Ειδικότερα: 

Στο πρωτόκολλο του Δήμου κατατέθηκε εμπρόθεσμα λαμβάνοντας αριθμό 
πρωτοκόλλου 9909/10-06-2022 και παραδόθηκε στην Επιτροπή ένας φάκελος, ο 
οποίος σύμφωνα με τη Διακήρυξη, ζητείται να περιέχει την πρωτότυπη εγγύηση 
συμμετοχής του Ο/Φ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΙΚΕ. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς που υπέβαλλαν οι ανωτέρω συμμετέχοντες 
Οικονομικοί Φορείς τόσο ηλεκτρονικά όσο και εγγράφως. 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, από τον αναλυτικό 
έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς που 
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υπέβαλλαν οι ανωτέρω συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς τόσο ηλεκτρονικά όσο και 
εγγράφως, διαπίστωσε τα ακόλουθα: 

Οι Οικονομικοί Φορείς με την επωνυμία ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ Δ. ΛΟΥΚΑΣ,  και ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ υπέβαλλαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική 
προσφορά εμπρόθεσμα και νομότυπα, πλην της εγγύησης συμμετοχής, όπως 
ζητείται από τα άρθρα 2.2.2, 2.4.1 & 2.4.2 της Αναλυτικής Διακήρυξης. 

Ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΚΑΛΑΣ 
ΙΚΕ υπέβαλε τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά εμπρόθεσμα 
και νομότυπα, καθώς υπέβαλε την ηλεκτρονική προσφορά και κατέθεσε εμπρόθεσμα 
τον αντίστοιχο ενσφράγιστο φάκελο, όπως ζητείται από τα άρθρα 2.2.2, 2.4.1 & 2.4.2 
της Αναλυτικής Διακήρυξης. 

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων, 
καταγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα: 

α/α Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής 

Άρθρο ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ 
Δ. ΛΟΥΚΑΣ 

Προσπέλαση 
ΙΚΕ 

ΚΑΦΕΤΖΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Παρατηρήσεις 

1 Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης 
(Ε.Ε.Ε.Σ.)  

2.4.3.1.α ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  

2 Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής ποσού 
1.681,42 € 

2.4.3.1.β ΟΧΙ ΝΑΙ 
ΝΑΙ (μόνο 

ηλεκτρονικά) 
 

3 Έντυπο Τεχνικής 
Προσφοράς 

2.4.3.2 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε πρακτικό για τις εγγυήσεις 
συμμετοχής ως εξής: 

«Στο Αμύνταιο, σήμερα την 10 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, η επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την 
υπ’ αριθμόν 125/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί 
στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν 
στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
«Προμήθεια  αναβατορίων κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου Αμυνταίου» 
(Αριθμ. Διακήρυξης 8263/13-05-2022), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 161206 αριθμό 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 
22PROC010546405 2022-05-13. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες οι: 

1) Παπαγιάννης Αθανάσιος, Πρόεδρος 

2) Κατσουπάκης Αναστάσιος, Μέλος 

3) Τσακίρογλου Ελευθερία, Μέλος 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη 
διακήρυξη η 10/06/2022 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών η 10/06/2022 και ώρα 09:00 π.μ. 

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η 
Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και 
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κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
161206 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το 
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο 
διαγωνισμό προσφορές. 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόμενό των προσφορών.  

2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς 
για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του 
συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.  

3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και 
συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – 
Τεχνική προσφορά» και «Οικονομικές προσφορές» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή 
πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.  

4. Μετά την αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε 
την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 72 και διαπίστωσε ότι όλοι οι συμμετέχοντες υπέβαλαν εγγύηση συμμετοχής, 
εκτός  

α) του Ο/Φ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (αριθμ. συστήματος: 284644), ο 
οποίος i) κατέθεσε εγγύηση συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, η οποία ισχύει μέχρι την 
10/04/2023, και όχι μέχρι την 10/07/2023, και ii) δεν προσκόμισε το πρωτότυπο της 
έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, κατά 
το άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης, και 

β) του Ο/Φ ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ Δ. ΛΟΥΚΑΣ με την επωνυμία «BB BIBIKAS 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ» (αριθμ. συστήματος: 283363),  ο οποίος δεν κατέθεσε εγγύηση 
συμμετοχής, είτε ηλεκτρονικά είτε το πρωτότυπο της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, 
μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, κατά το άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης. 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθ. 628/2022 Διακήρυξη του Δημάρχου Αμυνταίου  

2. τις υποβληθείσες προσφορές 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

4. την υπ’ αριθ. 2021/18063/30-11-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

5. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή 
των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα 
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1541 

6. Τη βεβαίωση του ΠΟΥ (αρ. πρωτ. 18061/30-11-2021) που προβλέπεται στην παρ. 
8 άρθρο 67 ν. 4270/2014 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 66 του 
Ν.4811/2021, 

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 

την απόρριψη των προσφορών  

α) του Ο/Φ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., και  

β) του Ο/Φ ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ Δ. ΛΟΥΚΑΣ με την επωνυμία «BB BIBIKAS 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ»   
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ως απαράδεκτες, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016, λόγω 
παράλειψης προσκόμισης της εγγύησης συμμετοχής του άρθρου 2.2.2.2 της 
διακήρυξης, με την προσφορά τους. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.» 

Το ανωτέρω πρακτικό εγκρίθηκε με την αριθ. 149/2022 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής Δ. Αμυνταίου 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης αποφασίζει: 

Α) Την αποδοχή της προσφοράς του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΙΚΕ, ώστε να συνεχίσει στο επόμενο 
στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στην αξιολόγηση της Οικονομικής του Προσφοράς, 
δεδομένου ότι καλύπτει τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και της Νομοθεσίας. 

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της μοναδικής Οικονομικής Προσφοράς θα 
πραγματοποιηθεί άμεσα και θα αποτυπωθεί σε διαφορετικό Πρακτικό, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 100, παρ. 2, εδαφ. β, του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, και του 
άρθρου 3.1 της Διακήρυξης. 

Επισημαίνεται ότι – σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 100, του Ν. 4412/2016 – για 
τις συμβάσεις που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής 
ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας, αποσφραγίζονται οι φάκελοι 
δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς όλων των διαγωνιζόμενων για 
όλα τα στάδια και εκδίδεται μια Απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα όλων των σταδίων της παρ. 2, του αρ. 100, του Ν. 4412/2016 στην 
περίπτωση ανοικτής διαδικασίας. Η παραπάνω Απόφαση, μαζί με αντίγραφα των 
πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού θα κοινοποιηθεί στους 
συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό. 

Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία κατά Πράξης της 
Αναθέτουσας Αρχής μπορούν να ασκηθούν σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της 
Διακήρυξης και τα άρθρα 345 έως 374 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν. 

Το παρόν Πρακτικό ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 22/06/2022.» 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2:  

Στο Αμύνταιο και στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Γρ. Νικολαΐδη 
2, Τ.Κ. 53200 στο Αμύνταιο, συνήλθε την 22/06/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 
π.μ. η Επιτροπή Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δημόσιας Σύμβασης 
Προμήθειας, των παρ. 1 & 3, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 125/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Αμυνταίου (Α.Δ.Α.: Ρ9ΥΦΩΨΛ-ΜΣΧ), προκειμένου να προβεί στην Ηλεκτρονική 
Αποσφράγιση Προσφορών που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της με 
αρ. πρωτ. 8263/13-05-2022 Διακήρυξης, έπειτα από την αριθμ. 125/2022 Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου (Α.Δ.Α.: Ρ9ΥΦΩΨΛ-ΜΣΧ), για την εκτέλεση της 
Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναβατορίων 
κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου Αμυνταίου», συνολικού προϋπολογισμού 
95.000,00 €, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 161206 αριθμό συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
δημοσιεύθηκε νομίμως, στον Ελληνικό τύπο, και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 
22PROC010544996 2022-05-13 (Προκήρυξη) & 22PROC010546405 2022-05-13 
(Διακήρυξη). 

Στις συνεδριάσεις ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής: 

α) Παπαγιάννης Αθανάσιος, Πρόεδρος 
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β) Κατσουπάκης Αναστάσιος, Μέλος. 
γ) Τσακίρογλου Ελευθερία, Μέλος 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την με αρ. πρωτ. 8263/13-05-2022 Διακήρυξη, για την 
εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναβατορίων 
κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου Αμυνταίου», την υπ’ αριθ. 125/2022 
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, καθώς και το Νομικό Πλαίσιο που 
διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής: 

Στον Διαγωνισμό είχαν υποβληθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τη Διακήρυξη 
τρεις (3) προσφορές από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς: 

α/α Οικονομικός Φορέας 
Ημ/νία & ώρα υποβολής 

Προσφοράς 

1 ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ, ΛΟΥΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 03/06/2022 14:05:25 

2 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

09/06/2022 11:07:47 

3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 09/06/2022 17:00:40 

 
Το Στάδιο Αποσφράγισης – Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με τον 
συνακόλουθο έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, διενεργήθηκε σε 
προγενέστερο χρόνο και συντάχθηκε από την Επιτροπή το αντίστοιχο Πρακτικό 1, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Αναλυτική Διακήρυξη του εν’ λόγω Διαγωνισμού. 
Σύμφωνα με το παραπάνω πρακτικό, αποφασίστηκαν τα εξής: 
Α) Έγινε αποδεκτή η προσφορά του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΙΚΕ, ώστε να συνεχίσει στο επόμενο 
στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στον Έλεγχο και την Αξιολόγηση της Οικονομικής του 
Προσφοράς. 
Οι προϋπολογιζόμενες και οι προσφερόμενες τιμές σε Ευρώ, εμφανίζονται στον 
παρακάτω πίνακα: 

Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Προσφερόμενη 
Τιμή μονάδος 

(Ευρώ) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(Ευρώ) 

01 

Αναβατόρι κλιμακοστασίου 
με πλατφόρμα, εσωτερικού 
χώρου, 2 στάσεων, 
πλήρως εγκατεστημένο σε 
χώρο με διαδρομή 10,00m 
έως 15,00m, με 4 γωνίες 90º 

Τεμ 03 14.280,00 42.840,00 

02 

Αναβατόρι κλιμακοστασίου 
με πλατφόρμα, εσωτερικού 
χώρου, 3 στάσεων, 
πλήρως εγκατεστημένο σε 
χώρο με διαδρομή 15,00m 
έως 20,00m, με 6 γωνίες 90º 

Τεμ 01 17.040,00 17.040,00 

03 

Αναβατόρι κλιμακοστασίου 
με πλατφόρμα, εσωτερικού 
χώρου, 3 στάσεων, 
πλήρως εγκατεστημένο σε 
χώρο με διαδρομή 10,00m 
έως 15,00m, με 5 γωνίες 90º 

Τεμ 01 14.500,00 14.500,00 

Μερικό Σύνολο 74.380,00 

Φ.Π.Α. 13%  

Γενικό Σύνολο 84.049,40 
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Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου του φακέλου Οικονομικής Προσφοράς 
διαπιστώθηκε ότι: 
Ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΚΑΛΑΣ 
ΙΚΕ, υπέβαλε την μοναδική αποδεκτή προσφορά η οποία κρίνεται συμφέρουσα για 
τον Δήμο, και δεδομένου ότι πληρεί τους όρους της Διακήρυξης και της Νομοθεσίας, 
προτείνεται η ανάδειξή του ως προσωρινού αναδόχου.» 

Στη συνέχεια ο Δήμος Αμυνταίου, με το με αρ. πρωτ. 11905/12-07-2022 
έγγραφο του κάλεσε, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον παραπάνω Οικονομικό Φορέα, 
για την υποβολή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, των 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του άρθρου 2.2.9.2 της Αναλυτικής 
Διακήρυξης της παραπάνω Δημόσιας Σύμβασης προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η κατακύρωση του Διαγωνισμού και η υπογραφή της σχετικής 
Σύμβασης, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και 
συντάχθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 3 Αποσφράγισης, Ελέγχου και Αξιολόγησης 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, ως εξής: 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3:  

Στο Αμύνταιο και στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Γρ. Νικολαΐδη 
2, Τ.Κ. 53200, συνήλθε σήμερα 19/07/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η 
Τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων 
Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, των παρ. 1 & 3, του άρθρου 221 του Ν. 
4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 125/2022 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου (Α.Δ.Α.: Ρ9ΥΦΩΨΛ-ΜΣΧ), προκειμένου να προβεί 
στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 
υποβλήθηκαν από τον Προσωρινό Ανάδοχο, στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της με αρ. 
πρωτ. 8263/13–05–2022 Διακήρυξης, έπειτα από την αριθμ. 125/2022 Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου (Α.Δ.Α.: Ρ9ΥΦΩΨΛ-ΜΣΧ),, για την εκτέλεση της 
Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ 
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», συνολικού 
προϋπολογισμού 95.000,00 €, η οποία έλαβε αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 161206 
δημοσιεύθηκε νομίμως, στον Ελληνικό τύπο, και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 
22PROC010544996 2022-05-13 (Προκήρυξη) & 22PROC010546405 2022-05-13 
(Διακήρυξη). 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής: 
α) Παπαγιάννης Αθανάσιος, Πρόεδρος 
β) Κατσουπάκης Αναστάσιος, Μέλος. 
γ) Τσακίρογλου Ελευθερία, Μέλος 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

α) την με αρ. πρωτ. 8263/13–05–2022 Διακήρυξη, για την εκτέλεση της Δημόσιας 
Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», την υπ’ αριθμ. 125/2022 Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, καθώς και το Νομικό Πλαίσιο που διέπει τον εν 
λόγω διαγωνισμό. 

β) Την υπ’ αριθμ. 190/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, η οποία 
δεν αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα “Διαύγεια” σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 100, 
παρ. 2, του Ν. 4412/2016), με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και 
ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού, για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ο οποίος 
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υπέβαλε τη μοναδική προσφορά, με συνολικό κόστος σε όλα τα Τμήματα της 
Προμήθειας 74.380,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α., 84.049,40 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% , δεδομένου ότι η προσφορά του 
πληρούσε τους όρους της Διακήρυξης και της Νομοθεσίας και έγινε δεκτή από τον 
Δήμο Αμυνταίου για τους λόγους που αναλύονται στην παραπάνω Απόφαση. 

γ) Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν Προδικαστικές Προσφυγές, Ενστάσεις ή άλλα 
Ένδικα Μέσα σε οποιοδήποτε στάδιο της μέχρι τώρα διαδικασίας. 

δ) Το με αρ. πρωτ. 11905/12–07–2022 έγγραφο – μέσω ΕΣΗΔΗΣ – του Δήμου 
Αμυνταίου προς τον Προσωρινό Ανάδοχο, για την υποβολή εντός δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του (ήτοι έως 22/07/2022), των 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του άρθρου 2.2.7.2 της Αναλυτικής Διακήρυξης της 
παραπάνω Δημόσιας Σύμβασης προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατακύρωση του 
Διαγωνισμού και η υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Παρατηρεί τα εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 17 της Κ.Υ.Α. 64233 (ΦΕΚ 2453/9.6.2021 τ. Β΄) Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων 
Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), και το 
άρθρο 3.2 της Αναλυτικής Διακήρυξης: «Η υποβολή και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρα 103, 104 και 105 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) μέσω της λειτουργικότητας της 
“Επικοινωνίας” της ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του 
Υποσυστήματος. Το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή 
αντίγραφα)…». 

Ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΚΑΛΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, απαντώντας στο ως άνω (δ) έγγραφο του 
Δήμου υπέβαλε μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία” του ΕΣΗΔΗΣ, την 
19/7/2022 τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, τα οποία καταγράφονται σε 
πίνακα ο οποίος παρατίθεται παρακάτω. 

Η επιτροπή κατά την έναρξη της διαδικασίας παρέλαβε τον αντίστοιχο ενσφράγιστο 
φάκελο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που υπέβαλλε ο Προσωρινός Ανάδοχος, 
σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7.2 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα στο πρωτόκολλο του 
Δήμου κατατέθηκε εμπρόθεσμα λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 12527/20–07–
2022 και παραδόθηκε στην Επιτροπή ένας φάκελος, ο οποίος σύμφωνα με τη 
Διακήρυξη, ζητείται να περιέχει τα μη ψηφιακά υπογεγραμμένα Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης, του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

ΑΔΑ: 65ΠΟΩΨΛ-ΗΕΨ



 

 

Πίνακας: Αποσφράγιση και Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

Δικαιολογητικά Υποβολή Παρατηρήσεις 

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου σε ισχύ ΝΑΙ  

Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας σε ισχύ ΝΑΙ  

Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε ισχύ ΟΧΙ   

Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το 
αρμόδιο Πρωτοδικείο, σε ισχύ 

ΟΧΙ 

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΤΟ 
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ Της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ (13-07-
2022) 

Υπεύθυνη Δήλωση περί μη έκδοσης δικαστικής ή 
διοικητικής απόφασης με τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών, όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης 

ΝΑΙ 

 

Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής των 
οριζόμενων στην παρ. 2.2.3.4., της Αναλυτικής 
Διακήρυξης, λόγοι αποκλεισμού 

ΝΑΙ 
 

Υπεύθυνη Δήλωση περί μη έκδοσης της κύρωσης του 
οριζόντιου αποκλεισμού 

ΝΑΙ 
 

Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει 
ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 

ΝΑΙ 
 

Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί εκπροσώπησης ΝΑΙ  

Καρτέλα “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο 
taxisnet 

ΝΑΙ 

 

Επισημαίνεται ότι τα υπόλοιπα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης που προβλέπονται στο 
άρθρο 2.2.7.2 της Αναλυτικής Διακήρυξης και τα οποία εμφανίζονται στον παρακάτω 
πίνακα, έχουν ήδη υποβληθεί με την Προσφορά του παραπάνω Οικονομικού Φορέα 
κατά την διενέργεια του Διαγωνισμού, είναι σε ισχύ και ως εκ’ τούτου δεν απαιτείται η 
εκ’ νέου υποβολή τους. 

Δικαιολογητικά Υποβολή Παρατηρήσεις 

Τεχνική Ικανότητα ΝΑΙ  

Πρότυπα διασφάλισης Ποιότητας ΝΑΙ  

Χρηματοοικονομική Επάρκεια - Ικανότητα  ΝΑΙ  

Από τον έλεγχο των παραπάνω υποβληθέντων Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
διαπιστώθηκε ότι υπολείπονται το Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας καθώς 
επίσης και το Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας. Για το λόγο αυτό η 
Αναθέτουσα Αρχή, ζήτησε με το υπ’ αριθμ. 12522/20-07-2022 έγγραφο της, τη 
συμπλήρωση τους. Ακολούθως ο Οικονομικός Φορέας  με την επωνυμία 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, απαντώντας στο ως άνω (δ) έγγραφο του Δήμου υπέβαλε μέσω της 
λειτουργικότητας “Επικοινωνία” του ΕΣΗΔΗΣ, την 02/08/2022 τα απαιτούμενα 
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, δηλαδή το Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
(αρ. πρωτ. 38985/29-07-2022). 

 Από τον έλεγχο όλων των παραπάνω υποβληθέντων Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
διαπιστώθηκε ότι αυτά υποβλήθηκαν εγκαίρως, πιστοποιούν τη συνδρομή του 
δικαιώματος και των όρων – προϋποθέσεων συμμετοχής τόσο κατά την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών (10/6/2022), όσο και κατά την 
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τρέχουσα ημερομηνία υποβολής τους και συνεπώς πληρούν τους όρους της 
Διακήρυξης και ιδιαιτέρως του άρθρου 2.2.9.2 αυτής. 

Έπειτα από τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εισηγείται προς την 
Οικονομική Επιτροπή Αμυνταίου την κατακύρωση της Δημόσιας Σύμβασης 
Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΕ 
ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία: 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με συνολικό κόστος σε όλα τα Τμήματα της Προμήθειας 74.380,00 
ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α., 84.049,40 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%, σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά 
του. 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση πολυετούς Υποχρέωσης με αρ. 
πρωτ. 18063/30-11-2021 (ΑΔΑΜ 21REQ009636043 2021-11-30, ΑΔΑ 94Ο0ΩΨΛ-
Χ5Η) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά 
έτη 2021 και 2022,,η απόφαση Υποχρέωσης με αρ. πρωτ 249/05-01-2022 (ΑΔΑ 
Ω3ΑΑΩΨΛ-4Υ9) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 
οικονομικό έτος 2022, η υπ’ αριθμ. 18061/30-11-2021 Βεβαίωση Πολυετούς 
υποχρέωσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου 
Αμυνταίου και έλαβε α/α 1541 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο 
εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα13.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ΄΄Δυτική Μακεδονία 2014-2020΄΄ και συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Συλλογική Απόφαση Ένταξης 
ΕΠ0051, 2020ΕΠ0051047, αριθ. ενάριθ. έργου 5067286). 
Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο μαζί με τον 
υπόλοιπο φάκελο της προμήθειας θα υποβληθεί στην Οικονομική Επιτροπή 
Αμυνταίου, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε 
και υπογράφεται.» 

Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πρότεινε 
την Κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια Αναβατορίων Κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού 95.000,00€. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) ως ισχύουν 
2. Τις διατάξεις της περ. i εδ. στ παρ.1 αρ. 72 του ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει 
3. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 64233 (ΦΕΚ 2453/9.6.2021 τ. Β΄): Ρυθμίσεις 

τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

4. Την αριθ. 190/2022 απόφαση Ο.Ε. 
5. Την αριθ. 149/2022 απόφαση Ο.Ε. 
6. Την αριθ. 125/2022 απόφαση Ο.Ε. 
7. Το από 19/07/2022 3ο Πρακτικό Διαγωνισμού 
8. Την αριθ. πρωτ. 258/27-01-2022 έγκριση τευχών δημοπράτησης της 

ΕΥΔ ΕΠ της ΠΔΜ 
9. Την υπ’ αριθ. 2022/249/05-01-2022 ΑΑΥ, η οποία καταχωρήθηκε με 

α/α 164 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας 
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10. Την αριθ. πρωτ. 18061/30-11-2021 Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης  
11. Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε της παρούσας Απόφασης. 
12. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει τα από 22/06/2022 Πρακτικά 1 και 2 και το από 19/07/2022 
Πρακτικό 3 Αποσφράγισης, Ελέγχου και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για την εκτέλεση της 
Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Αναβατορίων 
Κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 
95.000,00€. 

Β. Κατακυρώνει την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια Αναβατορίων Κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου 
Αμυνταίου» στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΙΚΕ, που εδρεύει στην Αγ. Παρασκευή, οδ. Εθν. 
Μακαρίου 45 & Δημοκρίτου, Τ.Κ. 15343, Α.Φ.Μ.: 801068412, Δ.Ο.Υ.: 
Χολαργού, με συνολικό κόστος σε όλα τα Τμήματα της Προμήθειας 
74.380,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α., 84.049,40 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%, σύμφωνα με την υποβληθείσα 
προσφορά του. 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Αμυνταίου να προβεί στην υπογραφή της 
σχετικής Σύμβασης έπειτα από τη διενέργεια του Ελέγχου Νομιμότητας της 
παρούσας Απόφασης και σύμφωνα με το άρθρο 3.3 της Αναλυτικής 
Διακήρυξης. 

Εναντίον της παρούσας Απόφασης οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς 
μπορούν να υποβάλλουν Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 345-374 του Ν. 4412/2016. 

Η υπογραφή της εν’ λόγω Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας αναστέλλεται 
μέχρι την παρέλευση των προθεσμιών υποβολής προδικαστικών προσφυγών 
ή λοιπών ένδικων μέσων. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 235/2022 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 
    Ο  Πρόεδρος                                                                       Τα Μέλη 
                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.                                                                                                   
                                                                                           4. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. 
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