
 

 

                                                    

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   339/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 29/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών για την προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων (8κ.μ. και 12κ.μ. με 
σύστημα ανύψωσης κάδων) περισυλλογής βιοαποβλήτων Δήμου 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 297.600,00€. 

Στο Αμύνταιο, στις 14 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 19299/10-11-2022 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                  Μπάντης Ιορδάνης                                    
2. Μπερμπερίδης Πέτρος                             Γρομπανόπουλος Τρύφων  
3. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
4. Γυρίκη Ελένη 
5. Χατζητιμοθέου Ιωάννης                                  

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

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. 209/2022 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης 
της υπηρεσίας με τίτλο «δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο 
«Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων (8κ.μ. και 12κ.μ. με 
σύστημα ανύψωσης κάδων) περισυλλογής βιοαποβλήτων Δήμου 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 297.600,00€, και συγκρότηση 
επιτροπής διαγωνισμού. 

Στις 04/10/2022, η ανωτέρω επιτροπή διαγωνισμού συνέταξε τπ κάτωθι 
Πρακτικά Ι, το οποίο και παρατίθεται αυτούσιο:
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«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ». 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Αρ. 108 Ν. 4782/2021) 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 

Στο Αμύνταιο και στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Γρ. Νικολαΐδη 
2, Τ.Κ. 53200, συνήλθε την 04/10/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ. η Επιτροπή 
Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας, των παρ. 1 
& 3, του άρθρου 108 του Ν. 4782/2021, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 209/28-
07-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου (Α.Δ.Α.: 6Μ68ΩΨΛ-Ρ8Β), 
προκειμένου να προβεί στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών που 
υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της με αρ. πρωτ. 13545/05–08–2022 
Διακήρυξης, έπειτα από την αριθμ. 209/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Αμυνταίου (Α.Δ.Α.: 6Μ68ΩΨΛ-Ρ8Β), για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης 
Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων Δήμου Αμυνταίου», 
συνολικού προϋπολογισμού 297.600,00 €, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 169881 αριθμό 
συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., δημοσιεύθηκε νομίμως, στον Ελληνικό τύπο, και αναρτήθηκε 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 
22PROC011061355 2021-08-05. 

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) Κατσουπάκης Αναστάσιος, Πρόεδρος 
β) Αλληλόμη Αναστασία, Μέλος. 
γ) Τζουβάρας Παναγιώτης, Μέλος 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την με αρ. πρωτ. 13545/05–08–2022  Διακήρυξη, για 
την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δύο 
απορριμματοφόρων Δήμου Αμυνταίου», την υπ’ αριθμ. 209/28-07-2022 Απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου (Α.Δ.Α.: 6Μ68ΩΨΛ-Ρ8Β ), 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 169881. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 27/09/2022 και ώρα 10:00 μ.μ. Η 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 04/10/2022 και ώρα 
10:00 μ.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 169881 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: 

α/α Οικονομικός Φορέας Ημ/νία & ώρα υποβολής Προσφοράς 

1 ΠΑΥΛΟΣ Ι.  ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ  26/09/2022, 16:32:25 

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 
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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 προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι 
προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα 
να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Για το παραπάνω στάδιο 
ειδοποιήθηκαν αυτόματα, μέσω του Συστήματος και οι συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν 
αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη Διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα 
αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. Μετά την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει 
από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος: 

α/α Οικονομικός Φορέας 
α/α ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού 
συστήματος 

α/α προσφοράς 
συστήματος 

1 ΠΑΥΛΟΣ Ι.  ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 169881 299000 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 της Υ.Α 56902/215 (ΦΕΚ 1924/2.6.2017 τ. Β΄), τα στοιχεία 
και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαγωνιστική 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή. 

Η επιτροπή κατά την έναρξη της διαδικασίας παρέλαβε τον αντίστοιχο ενσφράγιστο 
φάκελο των προσφορών που υπέβαλλαν εμπρόθεσμα οι ανωτέρω προμηθευτές, 
σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της Διακήρυξης. 

Ειδικότερα: 

Στο πρωτόκολλο του Δήμου κατατέθηκε εμπρόθεσμα λαμβάνοντας αριθμό 
πρωτοκόλλου 16640/28–09–2022 και παραδόθηκε στην Επιτροπή ένας φάκελος, ο 
οποίος σύμφωνα με τη Διακήρυξη, ζητείται να περιέχει τα μη ψηφιακά υπογεγραμμένα 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής, του Οικονομικού Φορέα ΠΑΥΛΟΣ  Ι.  ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ 
ΑΕΒΕ. 

Συνεπώς ο συμμετέχων στο διαγωνισμό Οικονομικός Φορέας υπέβαλε την προσφορά 
του εμπρόθεσμα και νομότυπα, καθώς υπέβαλε την ηλεκτρονική προσφορά και 
κατέθεσαν εμπρόθεσμα τον αντίστοιχο ενσφράγιστο φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στη Διακήρυξη. 

Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και των τεχνικών προσφορών 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 των τεχνικών προσφορών που υπέβαλαν οι 
συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς τόσο ηλεκτρονικά όσο και εγγράφως, διαπίστωσε 
τα ακόλουθα: 

Ο Οικονομικός με την επωνυμία Φορέας ΠΑΥΛΟΣ  Ι.  ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, 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 2.4.1 & 2.4.2 της Αναλυτικής 
Διακήρυξης. 
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Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων (ΠΑΥΛΟΣ  
Ι.  ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ) καταγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα : 

α/α Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

1 Ευρωπαϊκό Ενιαίο έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Σ.) (ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ) 

2 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού 4.800,00 €  (ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ) 

3 

Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4Ν. 1599/1986) νόμιμου εκπροσώπου (της 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ) περί : προσκόμισης έγκρισης τύπου σύμφωνα με 
Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 κατά την παράδοση, δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για 
υπερκατασκευή μαζί με πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ της οδηγίας 2006/42/ΕΚ από 
τα οποία προκύπτει συμμόρφωσή με το ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015, εγγύηση καλής 
λειτουργίας 2 ετών, εγγύηση αντισκωριακής προστασίας 5 ετών, αποδοχής εκτέλεσης 
προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στην ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, παροχή 
ανταλλακτικών για 10 έτη, παράδοση ανταλλακτικών σε 10 ημέρες, αντιμετώπιση 
συντηρήσεων / service και ανταπόκριση συνεργείου σε 2 εργάσιμες ημέρες, 
αποκατάσταση σε  20 εργάσιμες ημέρες, επισύναψης άδειας λειτουργίας συνεργείου 
συντήρησης, επίδειξη δείγματος εντός 10 ημερών. 

4 Τεχνική Περιγραφή οχημάτων (ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ) 

5 Γενικά χαρακτηριστικά οχήματος  χωρητικότητας 8 κ.μ. (ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ) 

6 Γενικά χαρακτηριστικά οχήματος  χωρητικότητας 12 κ.μ. (ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ) 

7 
Παραστατικά αγοράς υλικών κατασκευής υπερκατασκευών (ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΑΒΕ) 

8 
Έντυπο ογκομέτρησης χοάνης φόρτωσης απορριμματοφόρου χωρητικότητας 8 κ.μ. 
(ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ) 

9 
Έντυπο ογκομέτρησης χοάνης φόρτωσης απορριμματοφόρου χωρητικότητας 12 κ.μ. 
(ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ) 

10 
Έντυπο υπολογισμού δύναμης ώθησης των μηχανισμών συμπίεσης απορριμμάτων και 
ανύψωσης κάδων (ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ) 

11 
Έντυπο διαγράμματος παροχής / στροφών λειτουργίας και απόδοσης ισχύος / πιέσεων 
της αντλίας λαδιού μεταβλητής ροής (ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ) 

12 
Έντυπο εξοπλισμού ελέγχου λειτουργίας – Διάγνωσης βλαβών (ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ) 

13 
Έντυπο λεπτομερειών λεκάνης στραγγισμάτων & υδραυλικού ανυψωτικού μηχανισμού 
με ασφαλιστική διάταξη υπερκατασκευής  (ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ) 

14 
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ για μηχανήματα σύμφωνα με Π.Δ. 57/2010 (2006/42 ΕΚ) 
(ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ) 

15 
Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ (οδηγία 2006/42 ΕΚ) υπερκατασκευής (ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ) 
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16 
Άδεια λειτουργίας εργοστασίου κατασκευής και επισκευής (συνεργείου) 
υπερκατασκευών οχημάτων (ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ) 

17 Πρόγραμμα εκπαίδευσης χειριστών και συντηρητών (ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ) 

18 
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας ISO 9011/2015 (ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ) 

19 
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 
14001/2015 (ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ) 

20 
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας ISO 
45001/2018 (ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ) 

21 
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας ISO 9011/2015 κατασκευαστή 
φορτηγού – πλαισίου (IVECO S.p.A.) 

22 
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας ISO 9011/2015  (ΠΑΥΛΟΣ Ι. 
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ) 

23 Τρεις (3) άδειες κυκλοφορίας κινητών συνεργείων (ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ) 

24 Άδεια λειτουργίας εξουσιοδοτημένου συνεργείου (ΧΑΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΦΛΩΡΙΝΑ) 

25 
Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας συνεργείου επισκευής & συντήρησης (ΠΑΥΛΟΣ Ι. 
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ) 

26 Ασφαλιστική ενημερότητα Προέδου και Δ/ντος Συμβούλου (ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 

27 Ασφαλιστική ενημερότητα (ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ) 

28 Βεβαίωση Πιστοληπτικής Ικανότητας (ALPHA BANK) 

29 
Ανακοίνωση μητρώου Γ.Ε.Μ.Η. 07-01-2022 του Ε.Β.Ε. Αθηνών, περί Εκπροσώπησης 
(ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ) 

30 
Ανακοίνωση μητρώου Γ.Ε.Μ.Η. 31-07-2020 του Ε.Β.Ε. Αθηνών, περί Γ.Σ. και νέου Δ.Σ. 
(ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ) 

31 
Ανακοίνωση μητρώου Γ.Ε.Μ.Η. 22-09-2022 του Ε.Β.Ε. Αθηνών, περί εκπροσώπησης 
(ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ) 

32 
Ανακοίνωση μητρώου Γ.Ε.Μ.Η. 22-09-2022 του Ε.Β.Ε. Αθηνών, περί Γενικού 
Πιστοποιητικού (ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ) 

33 Δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων της IVECO (ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ) 

34 Καταστάσεις προσωπικού ετών 2021 – 2022 (ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ) 

35 Παρουσίαση Εταιρείας (ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ) 

36 Πιστοποιητικό Ε.Β.Ε. Αθηνών (ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ) 

37 Πρακτικό Δ.Σ. 05/01/2022 περί εκπροσώπησης (ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ) 

ΑΔΑ: 6ΖΜΚΩΨΛ-3ΛΧ



 

38 
Πρακτικό Δ.Σ. 29/07/2020 περί ορισμού Δ.Σ. και εκπροσώπησης (ΠΑΥΛΟΣ Ι. 
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ) 

39 Τεχνική Περιγραφή για 1ο τμήμα προμήθειας (ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ) 

40 Τεχνική Περιγραφή για 2ο τμήμα προμήθειας (ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ) 

41 Τεχνικό Φυλλάδιο φορτηγού – πλαισίου IVECO για 1ο τμήμα προμήθειας  

42 Τεχνικό Φυλλάδιο φορτηγού – πλαισίου IVECO για 2ο τμήμα προμήθειας 

43 Τίτλοι σπουδών τεχνικού προσωπικού (ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ) 

44 

Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4Ν. 1599/1986) νόμιμου εκπροσώπου της ΠΑΥΛΟΣ 
Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ περί : αποδοχής όρων & τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμού, 
ισχύος προσφοράς (4 μήνες), εγγύηση καλής λειτουργίας (2 έτη), προσκόμιση 
μεμονωμένης έγκρισης τύπου στην παραλαβή, ανταπόκρισης σε ζητήματα έκδοσης 
αδειών κυκλοφορίας, εγγύηση αντισκωριακής προστασίας 5 έτη,   κάλυψης 
ανταλλακτικών 10 έτη, παράδοσης ανταλλακτικών 15 ημέρες, έκπτωση ανταλλακτικών 
15%, χρόνου (10 μήνες) και τόπου παράδοσης (Αμύνταιο), παράδοση με απαραίτητες 
εγκρίσεις – πιστοποιήσεις για έκδοση πινακίδων, εκπαίδευση προσωπικού δήμου, 
ικανοποίησης τεχνικών προδιαγραφών, εργοστασίου κατασκευής φορτηγού - πλαισίου 
και υπερκατασκευής,  αποδοχής εκτέλεσης προμήθειας και κάλυψης ανταλλακτικών – 
τεχνική υποστήριξη - εγγύηση 10 έτη, αντοχής σε φορτίο έως και 20% επάνω από  το 
επιτρεπόμενο, οχήματα καινούργια και αμεταχείριστα, συντήρηση και service με κινητά 
ή εξουσιοδοτημένα συνεργεία με ανταπόκριση σε 2 ημέρες και αποκατάσταση 20 
εργάσιμες ημέρες, καθορισμός συνεργείου συντήρησης, κατασκευή οχήματος και 
υπερκατασκευής έτους 2022 ή νεότερο και με επιγραφές – διακριτικά, προσκόμιση 
δείγματος σε 10 ημέρες, κάλυψη εξόδων έκδοσης πινακίδων, αποδοχής όρων 
διαγωνισμού, διεκπεραίωση εργασιών τελωνείου, τήρηση διατάξεων έκδοσης άδειας 
κυκλοφορίας, συμφωνία τεχνικής προσφοράς με τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών, 
υποβληθέντα ιδιωτικά έγγραφα ακριβή αντίγραφα πρωτοτύπων, ευρωπαϊκές εγκρίσεις 
τύπων δύο φορτηγών πλαισίων,  

45 Φορολογική Ενημερότητα της ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 

46 
Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς για 1ο τμήμα προμήθειας (ΠΑΥΛΟΣ Ι. 
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ) 

47 
Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς για 2ο τμήμα προμήθειας (ΠΑΥΛΟΣ Ι. 
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ) 

Μετά τον Έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του συμμετέχοντος Οικονομικού 
Φορέα η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού αποφασίζει την αποδοχή της 
προσφοράς του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία ΠΑΥΛΟΣ  Ι.  ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ 
ΑΕΒΕ. 

Συνεπώς ο παραπάνω οικονομικός φορέας συνεχίζει στο επόμενο στάδιο του 
διαγωνισμού, ήτοι στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση της προσφοράς, δεδομένου ότι 
τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και 
γενικά η προσφορά πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τη 
Νομοθεσία και τη Διακήρυξη. 

ΑΔΑ: 6ΖΜΚΩΨΛ-3ΛΧ



 

Παρακάτω παρατίθενται οι πίνακες αξιολόγησης και βαθμολόγησης της προσφοράς 
στους οποίους η επιτροπή προβαίνει στην βαθμολόγηση της προφοράς για κάθε 
κριτήριο ανάθεσης και σε κάθε τμήμα της προμήθειας . 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά : βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Η ποιότητα για κάθε τμήμα της προμήθειας εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α Τεχνικές προδιαγραφές  (Πλαίσιο - Υπερκατασκευή) 70 % 

ΟΜΑΔΑ Β Τεχνική Υποστήριξη - Κάλυψη - Εγγύηση 30 % 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση των στοιχείων της προσφοράς 
και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα για κάθε τμήμα της προμήθειας. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου προκύπτει από το γινόμενο του 
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί  τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της 
προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 
κριτηρίων 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8κ.μ. 

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΛΑΙΣΙΟ-ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) (Συντελεστής 
βαρύτητας 70%) 

Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας, όπου περιλαμβάνεται η ποιότητά τους με 
βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, η τεχνική αξία και η αποδοτικότητά τους 
με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και τα λειτουργικά και αισθητικά 
χαρακτηριστικά του υλικού. 

ΟΜΑΔΑ Α' ΓΕΝΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

[Συντελεστής Βαρύτητας 70 %] 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Ωφέλιμο φορτίο (8 κ.μ.) 100 6% 6 

2 
Ισχύς και Ροπή στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 
Καυσαερίων, κατανάλωση καυσίμου (8 κ.μ.) 

100 10% 10 

3 Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης (8 κ.μ.) 105 3% 3,15 

4 Σύστημα Πέδησης (8 κ.μ.) 110 3% 3,3 

5 Σύστημα Αναρτήσεων (8 κ.μ.) 100 3% 3 

6 Καμπίνα Οδήγησης (8 κ.μ.) 100 2% 2 

7 Λοιπός και Πρόσθετος Εξοπλισμός (8 κ.μ.) 100 3% 3 

ΑΔΑ: 6ΖΜΚΩΨΛ-3ΛΧ



 

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΚΑΛΥΨΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ  (Συντελεστής βαρύτητας 
30%) 

Τεχνική αξιοπιστία και η αντίστοιχη τεχνική υποστήριξη 
 

ΟΜΑΔΑ Β' ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΚΑΛΥΨΗ - 
ΕΓΓΥΗΣΗ 

[Συντελεστής Βαρύτητας 30 %] 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

13 Εκπαίδευση Προσωπικού (8 κ.μ.) 100 5,00% 5 

14 
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας-αντισκωριακή 

προστασία (8 κ.μ.) 
110 10,00% 11 

 

15 

Εξυπηρέτηση μετά των πώληση - Τεχνική 
Υποστήριξη - Χρόνος Παράδοσης ζητούμενων 

ανταλλακτικών -Χρόνος ανταπόκρισης 
συνεργείου- Χρόνος αποκατάστασης (8κμ.) 

 

100 

 

10,00% 

 

10 

16 Χρόνος Παράδοσης (8 κ.μ.) 100 5,00% 5 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β'  30,00 % 31 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η συνολική βαθμολογία της προσφοράς προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.  

Συνεπώς η βαθμολογία του τμήματος της προμήθειας που αφορά το 
απορριμματοφόρο χωρητικότητας 8 κ.μ. είναι : 

ΟΜΑΔΑ Α’ + ΟΜΑΔΑ Β’ = 71,55 + 31 = 102,55 μονάδες. 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12κ.μ. 

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΛΑΙΣΙΟ-ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) (Συντελεστής 
βαρύτητας 70%) 

Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας, όπου περιλαμβάνεται η ποιότητά τους με 
βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, η τεχνική αξία και η αποδοτικότητά τους 

8 Κιβωτάμαξα, Χοάνη Τροφοδοσίας - Υλικά και 
τρόπος Κατασκευής (8 κ.μ.) 

105 10,00% 10,5 

9 Υδραυλικό Σύστημα - Αντλία - Χειριστήρια - 
Ηλεκτρικό Σύστημα (8 κ.μ.) 

100 10,00% 10 

10 Ανυψωτικό Σύστημα Κάδων (8 κ.μ.) 110 6,00% 6,6 

11 Σύστημα Συμπίεσης, Ωφέλιμο Φορτίο 
Απορριμμάτων (8 κ.μ.) 

100 10,00% 10 

12 Λοιπός και Πρόσθετος Εξοπλισμός (8 κ.μ.) 100 4,00% 4 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α'  70,00 % 71,55 

ΑΔΑ: 6ΖΜΚΩΨΛ-3ΛΧ



 

με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και τα λειτουργικά και αισθητικά 
χαρακτηριστικά του υλικού. 

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΚΑΛΥΨΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ  (Συντελεστής βαρύτητας 
30%) 

Τεχνική αξιοπιστία και η αντίστοιχη τεχνική υποστήριξη 
 

ΟΜΑΔΑ Β' ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΚΑΛΥΨΗ - 
ΕΓΓΥΗΣΗ 

[Συντελεστής Βαρύτητας 30 %] 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

13 Εκπαίδευση Προσωπικού (12 κ.μ.) 100 5,00% 5 

14 
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας-αντισκωριακή 

προστασία (12 κ.μ.) 
100 10,00% 10 

ΟΜΑΔΑ Α' ΓΕΝΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

[Συντελεστής Βαρύτητας 70 %] 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Ωφέλιμο φορτίο (12 κ.μ.) 100 6% 6 

2 
Ισχύς και Ροπή στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 
Καυσαερίων, κατανάλωση καυσίμου (12 κ.μ.) 

110 10% 11 

3 Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης (12 κ.μ.) 100 3% 3 

4 Σύστημα Πέδησης (12 κ.μ.) 110 3% 3,3 

5 Σύστημα Αναρτήσεων (12 κ.μ.) 100 3% 3 

6 Καμπίνα Οδήγησης (12 κ.μ.) 100 2% 2 

7 Λοιπός και Πρόσθετος Εξοπλισμός (12 κ.μ.) 100 3% 3 

8 
Κιβωτάμαξα, Χοάνη Τροφοδοσίας - Υλικά και τρόπος 

Κατασκευής (12 κ.μ.) 
100 10,00% 10 

9 
Υδραυλικό Σύστημα - Αντλία - Χειριστήρια - Ηλεκτρικό 

Σύστημα (12 κ.μ.) 
100 10,00% 10 

10 Ανυψωτικό Σύστημα Κάδων (12 κ.μ.) 100 6,00% 6,6 

11 
Σύστημα Συμπίεσης, Ωφέλιμο Φορτίο 

Απορριμμάτων (12 κ.μ.) 
110 10,00% 11 

12 Λοιπός και Πρόσθετος Εξοπλισμός (12 κ.μ.) 100 4,00% 4 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α'  70,00 % 72,90 

ΑΔΑ: 6ΖΜΚΩΨΛ-3ΛΧ



 

 

15 

Εξυπηρέτηση μετά των πώληση - Τεχνική 
Υποστήριξη - Χρόνος Παράδοσης Ζητούμενων 

ανταλλακτικών -Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου- 
Χρόνος αποκατάστασης (12 κ.μ.) 

 

100 

 

10,00% 

 

10 

16 Χρόνος Παράδοσης (12 κ.μ.) 100 5,00% 5 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β'  30,00 % 30 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η συνολική βαθμολογία της προσφοράς προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.  

Συνεπώς η βαθμολογία του τμήματος της προμήθειας που αφορά το 
απορριμματοφόρο χωρητικότητας 12 κ.μ. είναι : 

ΟΜΑΔΑ Α’ + ΟΜΑΔΑ Β’ = 72,90 + 30 = 102,90 μονάδες. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών, όλων των 
συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100, παρ. 4, του Ν. 4412/2016, 
θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε χρόνο που θα ανακοινωθεί επίσης μέσω 
του Συστήματος. 

Επισημαίνεται ότι βάση του άρθρου 3.1 της διακήρυξης θα εκδοθεί μια απόφαση, με 
την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων του διαγωνισμού. 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. 

Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο αναγνώσθηκε, 
βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

1. Κατσουπάκης Αναστάσιος, Πρόεδρος 

2.Aλληλόμη Αναστασία, Μέλος 

3. Τζουβάρας Παναγιώτης, Μέλος» 

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

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ως ισχύουν 
2. Τις διατάξεις της περ. i εδ. στ’ της παρ. 1 του αρθ. 72 του Ν.3852/2010 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
3. Την αριθ. 209/2022 απόφαση Ο.Ε. 
4. Την υπ’ αριθ. 2022/9854/09-06-2022 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς 

Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 869 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας 

5. Την αριθ. πρωτ. 9852/09-06-2022 Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης 
Π.Ο.Υ. 

6. Την με αρ. πρωτ. 13545/08-08-2022 Διακήρυξη του συγκεκριμένου 
Διαγωνισμού. 

7. Το από 04/10/2022 Πρακτικό Ι  
8. Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού. 
9. Την εισήγηση του Προέδρου. 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει το από 04/10/2022 Πρακτικό Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)  για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων (8κ.μ. 
και 12κ.μ. με σύστημα ανύψωσης κάδων) περισυλλογής βιοαποβλήτων 
Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 297.600,00€. 

Β. Γίνεται δεκτός και προκρίνετε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι της 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, τον Οικονομικό 
Φορέα με την επωνυμία ΠΑΥΛΟΣ  Ι.  ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, καθώς η προσφορά 
του πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τη Νομοθεσία και 
τη Διακήρυξη. 

Γ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών, όλων των 
συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100, παρ. 4, του Ν. 
4412/2016, θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε χρόνο που θα 
ανακοινωθεί επίσης μέσω του Συστήματος. 

Επισημαίνεται ότι βάση του άρθρου 3.1 της διακήρυξης θα εκδοθεί μια 
απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων του 
διαγωνισμού. Η παραπάνω Απόφαση, μαζί με αντίγραφα των πρακτικών της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες 
στον Διαγωνισμό.  

Δ. 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. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 339/2022 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 

 
      Ο  Πρόεδρος                                                                         Τα Μέλη 
                                                                                              1. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                              2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                          3. ΓΥΡΙΚΗ Ε. 
                                                                                              4. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.                                                                                             
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