
 

 

                                                    

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   340/2022 

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

Θέμα: Έγκριση Πρακτικών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και 
Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας 
Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Πολυμηχανήματος και 
συνοδευτικού εξοπλισμού για καταστάσεις εκτάκτων αναγκών Δήμου 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού 372.000,00€.  

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 20ο  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 υπ’ αριθ. 187/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου (ΑΔΑ: 
9ΦΙΑΩΨΛ-ΤΡ8) έγινε ο καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση 
της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Πολυμηχανήματος και συνοδευτικού 
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εξοπλισμού για καταστάσεις εκτάκτων αναγκών Δήμου Αμυνταίου», 
προϋπολογισμού 372.000,00€, και η συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού. 

Στις 09/09/2022, η ανωτέρω επιτροπή διαγωνισμού συνέταξε τα κάτωθι 
Πρακτικά υπ’ αριθ. 1 και 2, τα οποία και παρατίθενται αυτούσια: 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 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 09/09/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.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. 187/05-07-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου (Α.Δ.Α.: 
9ΦΙΑΩΨΛ-ΤΡ8), προκειμένου να προβεί στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών 
που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της με αρ. πρωτ. 11984/13–07–2022 
Διακήρυξης, έπειτα από την αριθμ. 187/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Αμυνταίου (Α.Δ.Α.: 9ΦΙΑΩΨΛ-ΤΡ8), για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης 
Προμήθειας με τίτλο ««Προμήθεια Πολυμηχανήματος και Συνοδευτικού 
Εξοπλισμού για Καταστάσεις Εκτάκτων αναγκών Δήμου Αμυνταίου», συνολικού 
προϋπολογισμού 372.000,00 €, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 168427 αριθμό 
συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., δημοσιεύθηκε νομίμως, στον Ελληνικό τύπο, και αναρτήθηκε 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 
22PROC010923515 2022-07-13. 

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) Αλληλόμη Αναστασία, Μέλος 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την με αρ. πρωτ. 11984/13–07–2022  Διακήρυξη, για 
την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 
Πολυμηχανήματος και Συνοδευτικού Εξοπλισμού για Καταστάσεις Εκτάκτων 
αναγκών Δήμου Αμυνταίου», την υπ’ αριθμ. 187/05-07-2022 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου (Α.Δ.Α.:  9ΦΙΑΩΨΛ-ΤΡ8), 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 168427. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 05/09/2022 και ώρα 10:00 μ.μ. Η 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 09/09/2022 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 168427 και διαπίστωσε ότι 
αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «Κλειδωμένος» και 
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αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, προσφορές από τους 
παρακάτω οικονομικούς φορείς: 

α/α Οικονομικός Φορέας 
Ημ/νία & ώρα υποβολής 

Προσφοράς 

1 Mercedes-Benz Μονοπρόσωπη ΑΕΕ 05/09/2022, 09:40:23 

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 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» θα 
αποσφραγιστούν  σύμφωνα με το άρθρο 3.1 της Διακήρυξης του διαγωνισμού,   
αμέσως μετά την αποσφράγιση του υπο φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – 
Τεχνική προσφορά» .  

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 Mercedes-Benz Μονοπρόσωπη ΑΕΕ 168427 295975 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται 
ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το 
αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται 
στο άρθρο 2.2.2.1.   της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η επιτροπή κατά την έναρξη της διαδικασίας παρέλαβε τον αντίστοιχο ενσφράγιστο 
φάκελο των προσφορών που υπέβαλλαν εμπρόθεσμα οι ανωτέρω προμηθευτές, 
σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2.1 της Διακήρυξης. 

Ειδικότερα: 

Στο πρωτόκολλο του Δήμου κατατέθηκε εμπρόθεσμα λαμβάνοντας αριθμό 
πρωτοκόλλου 15205/06–09–2022 και παραδόθηκε στην Επιτροπή ένας φάκελος, ο 
οποίος σύμφωνα με τη Διακήρυξη, ζητείται να περιέχει τα μη ψηφιακά υπογεγραμμένα 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής, του Οικονομικού Φορέα Mercedes-Benz 
Μονοπρόσωπη ΑΕΕ . 

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. 
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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 Mercedes-Benz Μονοπρόσωπη ΑΕΕ  
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. 

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

α/α Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

1 Ευρωπαϊκό Ενιαίο ΄Εγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

2 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού 6.000,00 € 

3 Υπεύθυνη δήλωση 1ου νόμιμου εκπροσώπου 

4 Υπεύθυνη δήλωση 2ου νόμιμου εκπροσώπου 

5 Ασφαλιστική ενημερότητα 

6 Φορολογική ενημερότητα 

7 
Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ., Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών 

8 
Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ., Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών 

9 Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ., Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

10 Πιστοποιητικό Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

11 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001/2015 

12 Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001/2015 

13 Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 

14 
Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001/2015 της 
κατασκευάστριας εταιρείας (Daimler Truck AG) του φορτηγού – πλαισίου του 
πολυμηχανήματος 

15 
Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001/2015 της 
κατασκευάστριας εταιρείας (Daimler Truck AG) του φορτηγού – πλαισίου του 
πολυμηχανήματος 
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16 Γενική Παρουσίαση εταιρείας 

17 Δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων, επισκευαστών και συνεργατών  

18 Παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής φορτηγών πλαισίων 

19 
Γενικό τεχνικό φυλλάδιο του προσφερόμενου φορτηγού πλαισίου (Unimog) της 
κατασκευάστριας εταιρείας (Daimler Truck AG) 

20 
Γενικό τεχνικό φυλλάδιο συνοδευτικού εξοπλισμού (λεπίδα εκχιονισμού) της 
κατασκευάστριας εταιρείας (Aebi Schmidt Deutschland GmbH) 

21 
Γενικό τεχνικό φυλλάδιο συνοδευτικού εξοπλισμού (αλατοδιανομέας με αλατιέρα) της 
κατασκευάστριας εταιρείας (Aebi Schmidt Deutschland GmbH) 

22 
Γενικό τεχνικό φυλλάδιο συνοδευτικού εξοπλισμού (βραχίονας με κεφαλή κλαδέματος 
και καταστροφέα) της κατασκευάστριας εταιρείας (GERHARD DÜCKER GMBH & 
CO. KG) 

23 
Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001/2015 μονάδας στην 
Ολλανδία (Aebi Schmidt Nederland BV) της μητρικής εταιρείας (Aebi Schmidt 
Deutschland GmbH) 

24 
Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001/2015 μονάδας στην 
Πολωνία (Aebi Schmidt Polska Sp. Z o.o.) της μητρικής εταιρείας (Aebi Schmidt 
Deutschland GmbH) 

25 
Δήλωση άριστης συνεργασίας μεταξύ Mercedes Benz και Aebi Schmidt Deutscland 
GmbH για την κατασκευή των Unimog 

26 
Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001/2015 της 
κατασκευάστριας εταιρείας (GERHARD DÜCKER GMBH & CO. KG) του βραχίονα με 
κεφαλή κλαδέματος και καταστροφέα  

27 
Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001/2015 της εταιρείας 
«ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 3Α Ι.Κ.Ε.» 

28 Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου προσφερόμενου οχήματος Ε.Ε. 

29 
Δήλωση συμμόρφωσης CE για εξοπλισμό εκχιονισμού της Aebi Schmidt Polska Sp. 
Z o.o. και της Aebi Schmidt Polska Sp. Z o.o. 

30 
Δήλωση συμμόρφωσης CE για εξοπλισμό κοπής κλαδιών και καταστροφέα με 
βραχίονα 

31 
Δήλωση συμμόρφωσης CE για εξοπλισμό εκχιονισμού (διανομέας) της κοπής 
κλαδιών και καταστροφέα με βραχίονα 

32 Πρόγραμμα εκπαίδευσης χρήσης και διαχείρισης, συντήρησης, επισκευών οχήματος 

33 Τεχνική περιγραφή προσφερόμενου πολυμηχανήματος και εξοπλισμού 

34 Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς 
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35 
Επιστολή της Aebi Schmidt International AG αντιπροσώπευσης και διανομής 
προϊόντων της στην Ελλάδα από την εταιρεία ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 3Α Ι.Κ.Ε.  

36 

Υπεύθυνη δήλωση 1ου νόμιμου εκπροσώπου περί : αποδοχής όρων διαγωνισμού, 
ισχύος προσφοράς, τήρηση διατάξεων περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, μη εκτέλεσης ενεργειών αθέμιτων – παρανόμων ή 
καταχρηστικών, λήψη μέτρων εμπιστευτικότητας πληροφοριών, εγγραφής στο Ε.Β.Ε. 
Αθηνών και καταχώρησης στο μητρώο ΓΕΜΗ, ικανοποίησης προδιαγραφών, 
καθορισμού κατασκευαστή – εργοστασίου – χώρας κατασκευής οχήματος, αποδοχής 
εκτέλεσης προμήθειας, κάλυψης ανταλλακτικών 10 έτη, μη ανάθεσης εργολαβίας σε 
τρίτους, ακρίβειας – ορθότητας – γνησιότητας τεχνικών φυλλαδίων, χρόνου (180 
ημέρες) και τόπου παράδοσης (Αμύνταιο), παράδοση με απαραίτητες εγκρίσεις – 
πιστοποιήσεις για έκδοση πινακίδων, κάλυψη εξόδων ταξινόμησης - επιλογή 
χρώματος - επιγραφές και διακριτικά, διεκπεραίωση εργασιών τελωνείου, τήρηση 
διατάξεων για έκδοση άδειας και νόμιμη κυκλοφορία, προσκόμιση πιστοποιητικού 
CE, μεμονωμένης έγκρισης τύπου και πιστοποιητικά Certificate of Conformity κατά τη 
διαδικασία οριστικής παραλαβής (συμπεριλαμβανομένων αυτών για συμμόρφωση 
εκπομπών καυσαερίων και στάθμης θορύβου), κατάθεση τεχνικών  εντύπων και 
εγχειριδίων σε Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. 

37 Υπεύθυνη δήλωση 2ου νόμιμου εκπροσώπου : παρόμοια με αμέσως παραπάνω Υ/Δ 

38 

Υπεύθυνη δήλωση 1ου νόμιμου εκπροσώπου περί : εγγύησης καλή λειτουργίας 2 
ετών, εγγύηση διάβρωσης – σκουριάς – βαφής 5 έτη, δωρεάν ένα Service, παροχής 
ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης 10 έτη, παράδοσης ανταλλακτικών σε 10 
ημέρες, εμπειρία και εκπαίδευση σε τοποθέτηση παρελκομένων, αντιμετώπιση 
αναγκών συντηρήσεων – Service με συνεργεία,  ανταπόκριση συνεργείου εντός 
πέντε 5 εργασίμων ημερών, έντεχνη αποκατάσταση εντός 10 εργασίμων ημερών, 
πιστοποίηση τεχνικής υποστήριξης κατά ISO 9001 και ISO 14001, κατάθεσης 
εγκρίσεων ISO 9001 για σχεδιασμό/κατασκευή πλαισίου -κατασκευή προσαρτήσεων - 
Τεχνική Υποστήριξη πλαισίου και προσαρτήσεων, εκπαίδευση οδηγών σε χρήση και 
αντιμετώπιση προβλημάτων στην παράδοση οχήματος, κατάθεσης προγράμματος 
εκπαίδευσης, κατάθεση προς έγκριση αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης πριν 
την παράδοση, κατάθεση προγράμματος συντήρησης. 

39 Υπεύθυνη δήλωση 2ου νόμιμου εκπροσώπου : παρόμοια με αμέσως παραπάνω Υ/Δ 

Κατά τον Έλεγχο και Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς των μοναδικών 
συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων, διαπιστώθηκε ότι τα προσφερόμενα οχήματα 
πληρούν τις ζητούμενες από την Μελέτη και τη Διακήρυξη Προδιαγραφές. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης αποφασίζει: 

Α) Την αποδοχή της προσφοράς των Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία, 
Mercedes-Benz Μονοπρόσωπη ΑΕΕ  , για την  Προμήθεια Πολυμηχανήματος και 
Συνοδευτικού Εξοπλισμού για Καταστάσεις Εκτάκτων αναγκών Δήμου 
Αμυνταίου ώστε να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στην 
αποσφράγιση της Οικονομικής του Προσφοράς, δεδομένου ότι πληρεί τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που τίθενται από την Νομοθεσία και τη Διακήρυξη. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση της μοναδικής Οικονομικής Προσφοράς 
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100, παρ. 2, εδαφ. γ, του Ν. 
4412/2016,του άρθρου 3.1 της διακήρυξης  μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 09-09-2022 
ώρα 10:00π.μ.. 
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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 Τρίτη 25/10/2022. 

Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο θα υποβληθεί μαζί 
με το Πρακτικό Αποσφράγισης Οικονομικής Προσφοράς, όταν αυτό συνταχθεί και τα 
υπόλοιπα στοιχεία του Διαγωνισμού, στην Οικονομική Επιτροπή Αμυνταίου, προς 
έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της Διακήρυξης, και αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε 
και υπογράφεται ως κατωτέρω: Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης» 

 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Αρ. 108 Ν. 4782/2021) 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2 

Στο Αμύνταιο και στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Γρ. Νικολαΐδη 
2, Τ.Κ. 53200 στο Αμύνταιο, συνήλθε σήμερα την 09/09/2022 ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 10:00 π.μ. η Τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, των παρ. 1 & 3, του 
άρθρου 108 του Ν. 4782/2021, 187/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Αμυνταίου (Α.Δ.Α.:9ΦΙΑΩΨΛ-ΤΡ8), προκειμένου να προβεί στον Έλεγχο και την 
Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών που υποβλήθηκαν στον Ηλεκτρονικό 
Διαγωνισμό της με αρ. πρωτ. 11984/13–07–2022 Διακήρυξης, έπειτα από την αριθμ. 
187/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου (Α.Δ.Α.: 9ΦΙΑΩΨΛ-ΤΡ8), για 
την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια 
Πολυμηχανήματος και Συνοδευτικού Εξοπλισμού για Καταστάσεις Εκτάκτων 
αναγκών Δήμου Αμυνταίου», συνολικού προϋπολογισμού 372.000,00 €,  η οποία 
έλαβε τον υπ΄ αριθ. 168427 αριθμό συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., δημοσιεύθηκε νομίμως, 
στον Ελληνικό τύπο, και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22PROC010921777 2022-07-13 (Προκήρυξη) & 
22PROC010923515 2022-07-13 (Διακήρυξη). 

Στις συνεδριάσεις ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής: 

α) Αθανάσιος Παπαγιάννης, Πρόεδρος 
β) Κατσουπάκης Αναστάσιος Μέλος. 
γ) Αλληλόμη Αναστασία, Μέλος 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την με αρ. πρωτ. 11984/13–07–2022  Διακήρυξη, για 
την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 
Πολυμηχανήματος και Συνοδευτικού Εξοπλισμού για Καταστάσεις Εκτάκτων 
αναγκών Δήμου Αμυνταίου», την υπ’ αριθμ. 187/2022 Απόφαση Οικονομικής 
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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 μία 
(1) προσφορά από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς φορείς: 

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

1 Mercedes-Benz Μονοπρόσωπη ΑΕΕ 05/09/2021, 09:40:23 

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) Έγιναν αποδεκτές οι προσφορές του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία 
Mercedes-Benz Μονοπρόσωπη ΑΕΕ για την «Προμήθεια Πολυμηχανήματος και 
Συνοδευτικού Εξοπλισμού για Καταστάσεις Εκτάκτων αναγκών Δήμου 
Αμυνταίου», 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,  καθώς και τα ποσοστά 
έκπτωσης που αντιστοιχούν, εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

«Προμήθεια Πολυμηχανήματος και Συνοδευτικού Εξοπλισμού για Καταστάσεις 
Εκτάκτων αναγκών Δήμου Αμυνταίου» 

α/α Είδος /CPV 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή Μονάδας 
(ευρώ) 

Δαπάνη 

1 

«Προμήθεια 
Πολυμηχανήματος 
και Συνοδευτικού 
Εξοπλισμού για 
Καταστάσεις 
Εκτάκτων αναγκών 
Δήμου Αμυνταίου» 

τεμάχιο 1,00 

299.600,00 299.600,00 

 Κ.Α.: 69.7341.001   Άθροισμα 299.600,00  

 CPV : 34144700-5   Φ.Π.Α. 24% 71.904,00 

 
   ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ 
371.504,00  

Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου του φακέλου Οικονομικής Προσφοράς 
διαπιστώθηκε ότι: 

Ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία Mercedes-Benz Μονοπρόσωπη ΑΕΕ, 
υπέβαλε την μοναδική προσφορά για την «Προμήθεια Πολυμηχανήματος και 
Συνοδευτικού Εξοπλισμού για Καταστάσεις Εκτάκτων αναγκών Δήμου 
Αμυνταίου», συνολικού ποσού 371.504,00 ευρώ, και δεδομένου ότι πληρεί τους 
όρους της Διακήρυξης και της Νομοθεσίας, προτείνεται η ανάδειξή του ως 
προσωρινού αναδόχου για  το ανωτέρω τμήμα.  
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Η παραπάνω προσφορά ήταν η μοναδική που υποβλήθηκε και ως εκ’ τούτου δεν 
διαφαίνεται δυνατότητα κατάθεσης καλύτερης προσφοράς και επίτευξης έκπτωσης που 
να κρίνεται ικανοποιητική και συμφέρουσα για τον Δήμο Αμυνταίου, ενώ παράλληλα η 
προσφυγή σε νέο επαναληπτικό διαγωνισμό, αφενός είναι εξαιρετικά χρονοβόρα – θα 
απαιτηθεί χρονικό διάστημα περίπου τριων μηνών – δεδομένου ότι πρόκειται για 
διαγωνισμό και αφετέρου κρίνεται αμφίβολο το εάν θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον, θα 
αναπτυχθεί επαρκής ανταγωνισμός και θα εξασφαλιστεί έκπτωση τέτοια που να 
δικαιολογεί την καθυστέρηση εκτέλεσης της προμήθειας.  

Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο θα υποβληθεί μαζί 
με το Πρακτικό Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και 
Τεχνικών Προσφορών και τα υπόλοιπα στοιχεία του Διαγωνισμού, στην Οικονομική 
Επιτροπή Αμυνταίου, προς έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της Διακήρυξης, και 
αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κατωτέρω: Η Επιτροπή Διενέργειας 
Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών» 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πρότεινε α) 
την Έγκριση των πρακτικών αριθ. 1 και 2 του εν’ λόγω Ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού, και β) την Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου, για την εκτέλεση της 
Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Πολυμηχανήματος 
και συνοδευτικού εξοπλισμού για καταστάσεις εκτάκτων αναγκών Δήμου 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού 372.000,00€. 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψη: 

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) 
4. Την αριθ. 187/2022 απόφαση Ο.Ε. 
5. Την υπ’ αριθ. 2022/4414/23-03-2022 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς 

Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 546 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας 

6. Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού. 
7. Την εισήγηση του Προέδρου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α. Εγκρίνει το από 09/09/2022 Πρακτικό υπ’ αριθ. 1 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 Πολυμηχανήματος και συνοδευτικού 
εξοπλισμού για καταστάσεις εκτάκτων αναγκών Δήμου Αμυνταίου», 
προϋπολογισμού 372.000,00€, σύμφωνα με το οποίο: 

Γίνεται δεκτός για το επόμενο (2ο) Στάδιο του Διαγωνισμού (Έλεγχος και 
Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) ο παρακάτω συμμετέχων στον 
Διαγωνισμό, Οικονομικός Φορέας: 

1. Mercedes-Benz Μονοπρόσωπη ΑΕΕ   

διότι πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην με αρ. πρωτ. 
11984/13-07-2022  Διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού. 
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Β. Εγκρίνει το από 09/09/2022 Πρακτικό υπ’ αριθ. 2 του παραπάνω Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο ο Οικονομικός Φορέας με 
την επωνυμία Mercedes-Benz Μονοπρόσωπη ΑΕΕ, ο οποίος υπέβαλε την 
μοναδική προσφορά, συνολικού ποσού 371.504,00 ευρώ. 

Γ. Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με 
τίτλο «Προμήθεια Πολυμηχανήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού για 
καταστάσεις εκτάκτων αναγκών Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 
372.000,00€, τον Οικονομικό Φορέα Mercedes-Benz Μονοπρόσωπη ΑΕΕ, 
που εδρεύει στην Αττική, Θηβαϊδος 20 – Νέα Κηφισιά, Τ.Κ. 14564, Α.Φ.Μ.: 
094104612, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών, ο οποίος υπέβαλε την μοναδική προσφορά, 
συνολικού ποσού 371.504,00€, και πληρεί τους όρους της Διακήρυξης και της 
Νομοθεσία 

Η παραπάνω προσφορά ήταν η μοναδική που υποβλήθηκε και ως εκ’ τούτου 
δεν διαφαίνεται δυνατότητα κατάθεσης καλύτερης προσφοράς και επίτευξης 
έκπτωσης που να κρίνεται ικανοποιητική και συμφέρουσα για τον Δήμο 
Αμυνταίου, ενώ παράλληλα η προσφυγή σε νέο επαναληπτικό διαγωνισμό, 
αφενός είναι εξαιρετικά χρονοβόρα – θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα περίπου 
τριων μηνών – δεδομένου ότι πρόκειται για διαγωνισμό και αφετέρου κρίνεται 
αμφίβολο το εάν θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον, θα αναπτυχθεί επαρκής 
ανταγωνισμός και θα εξασφαλιστεί έκπτωση τέτοια που να δικαιολογεί την 
καθυστέρηση εκτέλεσης της προμήθειας.  

Δ. Εξουσιοδοτεί τα αρμόδια όργανα του Δήμου Αμυνταίου να προβούν στις 
επόμενες ενέργειες για τη συνέχιση του Διαγωνισμού – κλήση του προσωρινού 
αναδόχου να υποβάλει Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, έλεγχος αυτών, σύνταξη 
σχετικού Πρακτικού από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κλπ, – 
σύμφωνα με την Αναλυτική Διακήρυξη. 

Η παρούσα Απόφαση δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και 
ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2.γ, του άρθρου 100, του Ν. 4412/2016. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 340/2022 
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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