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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 22/2023    
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ 

ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α/Α 179934 & Α/Α 180071 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

 
Σήμερα Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια 

ζώσης και με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό 

Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 1677/9.2.2023 
του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και 
αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 

87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), σε 
συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), και είχε δημοσιευθεί στο 

Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω 
θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

   Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα πέντε (5) από τα (7) 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος - Πρόεδρος 
2. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 

3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. 
Μέλος, 

4. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος, 

5. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος. 

1. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος, 
2.  Ιωάννης Μουράτογλου - Τακτ. 

Μέλος. 
 

        Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ευάγγελος Θωμάς συμμετείχε στη 

συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη και ο 
Πρόεδρος  συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας. 
        Επιπλέον στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 

Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη 
περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν 

συμμετείχε κανένας. 
        Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του 
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.   

        Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι 
ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε να συζητηθεί σήμερα 



 2 

ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 
(ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα:  

• Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης – αξιολόγησης δικαιολογητικών/τεχνικών 
προσφορών του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. συστήματος α/α 
179934 & α/α 180071 για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων 

έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού». 
 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, 
Αποφασίζει ομόφωνα 

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθεί 
σχετική απόφαση. 

        Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 5ο, 1ο -4ο,  6ο 
& 7ο.  
 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 1771/13.2.2023 1ο 
Πρακτικό του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθ. συστήματος 179934 & 

180071, για την αποσφράγιση – αξιολόγηση δικαιολογητικών / τεχνικών προσφορών 
για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού 

εξοπλισμού»,  όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού η 
οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 300/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
και έχει ως εξής: 

 
1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α/Α 179934 & Α/Α 

180071 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η ΚΑΙ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». 

 

Στην Έδεσσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, την Τετάρτη 08-02-2022 και ώρα 10.00 π.μ., 

η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού (Ε.Δ.) της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 

μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού», που συγκροτήθηκε με την αριθ. 

300/07-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας και 

αποτελούμενη από τους: 

•Γεώργιος Τσιλιγιάννης, ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (Πρόεδρος), 

•Σπυρίδων Μακατσώρης, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  (Μέλος), 

•Χαράλαμπος Ψαρίκογλου ΔΕ Διοικητικών (Μέλος) 

 

ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την αξιολόγηση των τεχνικών 

προσφορών (στάδια α και β του άρθρου 3.1.2 της διακήρυξης) των υποβληθέντων στοιχείων των 

συμμετεχόντων στον διαγωνισμό της αριθ. 16719/15-12-2022 Διακήρυξης και με αριθμό 

συστήματος Α/Α 179934  & Α/Α 180071, όπως περιγράφεται στο θέμα. 

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με 

ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό Α/Α 179934   την Παρασκευή 

16-12-202 ώρα 18:21:48 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 
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Παρασκευή 03-02-2023 ώρα 15:00:00 μ.μ.   Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών για 

τον διαγωνισμό Α/Α 180071  την Παρασκευή 16-12-202 ώρα 18:22:25 π.μ. και 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 03-02-2023 ώρα 15:00:00 

μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών έγινε την Τετάρτη 08-02-2023 και ώρα 

10.00 π.μ. 

Διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκε μια (1) προσφορά εμπρόθεσμα για την ομάδα  1, όπως 

προκύπτει από το σύστημα χρονοσήμανσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, καθώς 

εμπρόθεσμα κατατέθηκε και ένας (1) σφραγισμένος φάκελος στο πρωτόκολλο του Δήμου με τα 

παραστατικά που απαιτείται να υποβληθούν εντύπως σε πρωτότυπη μορφή. 

 

Διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκε μια (1) προσφορά εμπρόθεσμα για την ομάδα  2, όπως 

προκύπτει από το σύστημα χρονοσήμανσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, καθώς 

εμπρόθεσμα κατατέθηκε και ένας (1) σφραγισμένος φάκελος στο πρωτόκολλο του Δήμου με τα 

παραστατικά που απαιτείται να υποβληθούν εντύπως σε πρωτότυπη μορφή. 

Αναλυτικά, οι προσφορές που κατατέθηκαν από τους Οικονομικούς Φορείς είναι οι εξής:  

α/α Οικονομικός Φορέας 

Ημερομηνία 

και ώρα 

υποβολής 

προσφοράς 

Αριθμός 

Συστήματος 

Προσφοράς 

Αριθμός 

Πρωτοκόλλου 

έντυπης 

υποβολής 

δικαιολογητικών 

1 
C I PARTS ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΙΚΗ 

ΙΚΕ 

01/02/2023 

11:36:33 

323381 

(ΟΜΑΔΑ 1) 
1292/02-02-2023 

2 ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΗΣ ΑΕΒΕ 
02/02/2023 

16:47:49 

323420 

(ΟΜΑΔΑ 2) 
1426/06-02-2023 

 

Ο πρόεδρος της Ε.Δ. και τα μέλη της που είναι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, αφού 

αποσφράγισε τους ηλεκτρονικούς (υπό)φακέλους «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» και τους φακέλους με τα παραστατικά που υποβλήθηκαν εντύπως, (ΕΣΗΔΗΣ 

179934 ΟΜΑΔΑ 1)  έλεγξε το εμπρόθεσμο της προσφοράς και κατέγραψε τα υποβληθέντα 

στοιχεία και επικοινώνησε με τον αρμόδιο φορέα που έχει εκδώσει την εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής στον διαγωνισμό προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά της η οποία 

επιβεβαιώθηκε την 09-02-2023 με το υπ’ αριθ. πρωτ 16780_23 του ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικής Υπηρεσίας Αθηνών. 

Στη συνέχεια η Ε.Δ. εξέτασε αναλυτικά τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική 

προσφορά της συμμετέχουσας εταιρίας σε σχέση με τις απαιτήσεις της Α.Π. 16719/15-12-

2022 διακήρυξης. 

Ο πρόεδρος της Ε.Δ. και τα μέλη της που είναι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, αφού 

αποσφράγισε τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
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Προσφορά» και τους φακέλους με τα παραστατικά που υποβλήθηκαν εντύπως, (ΕΣΗΔΗΣ 

180071 ΟΜΑΔΑ 2) έλεγξε το εμπρόθεσμο της προσφοράς και κατέγραψε τα υποβληθέντα 

στοιχεία και επικοινώνησε με τον αρμόδιο φορέα που έχει εκδώσει την εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής στον διαγωνισμό προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά της η οποία 

επιβεβαιώθηκε την 10η Φεβρουαρίου 2023 με το υπ αριθ. πρωτ 1756/10-02-2023 

απαντητικό έγγραφο του υποκαταστήματος  ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (0106) της ALPHA 

BANK. 

Στη συνέχεια η Ε.Δ. εξέτασε αναλυτικά τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική 

προσφορά των συμμετεχουσών εταιριών σε σχέση με τις απαιτήσεις της Α.Π. 16719/15-12-

2022 διακήρυξης. 

 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής: 

 

1) Ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας “CI PARTS ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΙΚΗ ΙΚΕ”, έχει 

υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπ αρ. 16719/15-12-

2022  διακήρυξη του διαγωνισμού, για την ομάδα 1. 

2)Η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα “CI PARTS ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΙΚΗ ΙΚΕ”,  

πληροί όλους του όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της υπ αρ. 

16719/15-12-2022 διακήρυξης του διαγωνισμού, για την ομάδα 1. 

3)Ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας “ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΗΣ ΑΕΒΕ”, έχει υποβάλλει 

όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπ αρ. 16719/15-12-2022  

διακήρυξη του διαγωνισμού, για την ομάδα 2. 

4)Η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα “ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΗΣ ΑΕΒΕ”, πληροί 

όλους του όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της υπ αρ. 16719/15-

12-2022 διακήρυξης του διαγωνισμού, για την ομάδα 2. 

5)Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην αξιολόγηση των υποψηφίων για την επιλογή 

και στη σύνταξη του πίνακα κριτηρίων και συντελεστών Τεχνικής Αξιολόγησης όπως 

φαίνεται παρακάτω για τις δύο υποομάδες: 

 

ΟΜΑΔΑ 1 – Προμήθεια ενός Ανατρεπόμενου Φορτηγού με μικτό βάρος 19tn. 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100 12,00 

2 Κινητήρας 100 12,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100 3,00 

4 Άξονες-ανάρτηση 100- 3,00 

5 Σύστημα διεύθυνσης- Σύστημα πέδησης. 100 3,00 

6 
Καμπίνα οδήγησης-Πίνακας Οργάνων- 
Φωτισμός. 

100 4,00 
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7 Παρελκόμενα. 100 4,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     

8 Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος κατασκευής. 100 9,00 

9 
Οπίσθια θύρα. 

100 5,00 

10 Υδραυλικό σύστημα  ανατροπής. 100 9,00 

11 
Βαφή- Χρωματισμός. 

100 4,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      

12 Εγγύηση καλής λειτουργίας. 100 12,00 

13  Συντήρηση- Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών. 100 8,00 

14 Εκπαίδευση προσωπικού. 100 2,00 

15 Χρόνος παράδοσης.  100 10,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 της 16719/15-12-2022 Διακήρυξης, η βαθμολόγηση των 

τεχνικών προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: 

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   

Λαμβάνοντας υπόψη τον ανωτέρω τύπο, η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του 

εν λόγω διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα καθορίζεται ως εξής: 

UΟΜΑΔΑ1 =0,12 x 100 + 0,12 x 100 + 0,03 x 100 + 0,03 x 100 + 0,03 x 100 + 0,04 x 100 + 

             0,04 x 100 + 0,09 x 100 + 0,05 x 100 + 0,09 x 100 + 0,04 x 100 + 0,12 x 100 + 

             0,08 x 100 + 0,02 x 100 + 0,10 x 100 = 100 

 

ΟΜΑΔΑ 2 – Προμήθεια ενός μικρού φορτωτή πλάγιας ολίσθησης. 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Τύπος και μέγεθος φορτωτή 100 15,00 

2 Κινητήρας 100 15,00 

3 Υδραυλικό σύστημα 100 6,00 

4 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100- 6,00 

5 Σύστημα φόρτωσης 100 6,00 

6 
Καμπίνα οδήγησης-Πίνακας οργάνων- 
Χειριστήρια. 

100 6,00 

7 Παρελκόμενα 100 2,00 

 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ   

8 Κάδος φόρτωσης. 100 3,00 

9 Σύστημα περονών. 100 3,00 

10 Υδραυλική λεπίδα αποχιονισμού. 100 3,00 
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11 Υδραυλικός Μίκτης  Σκυροδέματος. 100 3,00 

 ΓΕΝΙΚΑ    

12 Εγγύηση καλής λειτουργίας 100 12,00 

13 
Συντήρηση -Διαθεσιμότητα 
ανταλλακτικών. 

100 8,00 

14 Εκπαίδευση Προσωπικού. 100 2,00 

15 Χρόνος παράδοσης.  100 10,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 της Διακήρυξης 16719/15-12-2022, η βαθμολόγηση των 

τεχνικών προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: 

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   

Λαμβάνοντας υπόψη τον ανωτέρω τύπο, η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του 

εν λόγω διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα καθορίζεται ως εξής: 

UΟΜΑΔΑ2 =0,15 x 100 + 0,15 x 100 + 0,06 x 100 + 0,06 x 100 + 0,06 x 100 + 0,06 x 100 + 

             0,02 x 100 + 0,03 x 100 + 0,03 x 100 + 0,03x 100 + 0,03 x 100 + 0,12 x 100 + 

             0,08 x 100 + 0,02 x 100 + 0,10 x 100 = 100 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 16719/15-12-2022  Διακήρυξης “Σε κάθε 

περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 

εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς”. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

  Προς την Οικονομική Επιτροπή: 

Α) την αποδοχή των προσφορών και τη συνέχιση της διαδικασίας με το άνοιγμα των 

οικονομικών προσφορών των κάτωθι διαγωνιζόμενων 

         1. “CI PARTS ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΙΚΗ ΙΚΕ”, προσφορά με αρ. συστήματος 323381. 

 2.  “ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΗΣ ΑΕΒΕ”, προσφορά με αρ. συστήματος 323420. 

Β) τον καθορισμό ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών για τη 

συνέχιση της διαδικασίας. 

Το παρόν 1ο Πρακτικό (Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς) θα επικυρωθεί 

με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου (Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας), μαζί με το 

2ο Πρακτικό (Οικονομικής Προσφοράς) η οποία θα κοινοποιηθεί στους προσφέροντες μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ. 

Για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν 

οι όροι, προϋποθέσεις και προθεσμίες του άρθρου 3.4 της Αναλυτικής Διακήρυξης του 

Διαγωνισμού. 

Η συνεδρίαση της Επιτροπής ολοκληρώθηκε σήμερα 13-02-2023 ώρα 09:00 μ.μ 
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Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 
         Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπόψη της:  

          α)τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 40 παρ. 1ι του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση 
οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής 

Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,  

        β) την αριθ. 300/2022 απόφασή της,  
        γ) το αριθμ. πρωτ. 1771/13.2.2023 1ο πρακτικό  της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού,  
                   

Αποφασίζει ομόφωνα 

         Α. Επικυρώνει το με αριθμ. πρωτ. 1771/13.2.2023 Πρακτικό του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθ. συστήματος 179934 & 180071, για την 

αποσφράγιση – αξιολόγηση δικαιολογητικών / τεχνικών προσφορών για την προμήθεια 
με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού»,  

     Β. Εγκρίνει την αποδοχή των προσφορών και τη συνέχιση της διαδικασίας με το 

άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των κάτωθι διαγωνιζόμενων 
 

         1. “CI PARTS ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΙΚΗ ΙΚΕ”, προσφορά με αρ. συστήματος 

323381. 
         2.  “ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΗΣ ΑΕΒΕ”, προσφορά με αρ. συστήματος 323420. 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 22/2023 

 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:00 π.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 22-2-2023 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 

Ευάγγελος Θωμάς, Αντώνιος Ρυσάφης. 
 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Επιτροπή Διαγωνισμού (όπως συγκροτήθηκε με την αριθ. 300/2022 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής). 

 
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:  
- Πρ/νη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Μ. Καλούση 

- Γραφείο Προμηθειών 
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