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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 182/2021    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

7. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ 1ου & 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 108877 & 109043 ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ». 

 
Σήμερα Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε με τη 

διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του 

Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 8.070/10-6-2021 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) 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 έξι (6) από τα (7) 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος, 
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος,  

6. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης -Αναπλ. μέλος. 

1. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος. 
2. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος. 

 

           Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 

Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που 
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας. 
            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική 

υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει να συζητηθούν 
σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του 
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:  
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1.  Έγκριση 1ου Πρακτικού Ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου 

και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου  εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Έδεσσας. 
2.  Έγκριση του 1ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 

αριθμό συστήματος 180633 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Επισκευή 

ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας- Α΄Φάση». 
3. Εκλογή υδρονομέα άρδευσης 2021. 
    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 

τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, 
Αποφασίζει ομόφωνα 

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθούν  σχετικές αποφάσεις.  

        Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιγνάτιος Κετσιτζίδης, 
διαμαρτυρόμενος για τη μη εφαρμογή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για 

παραχώρηση γραφείου στις λοιπές παρατάξεις  προκειμένου να μπορούν να ασκούν 
το έργο τους και να ενημερώνονται για τα θέματα, ενημερώνει τον Πρόεδρο ότι θα 
ψηφίσει παρών κατά την ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης στα εκτός ημερήσιας 

διάταξης θέματα καθώς και στο 2ο, 3ο,4ο,5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο ,10ο,12ο,13ο, και 14ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης. 
         Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, προς έγκριση, το αριθμ. πρωτ. 6.864/25-5-2021 
1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ και το αριθμ. πρωτ. 7.862/7-6-2021  2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αριθμό συστήματος 108877 και αριθμό συστήματος 
109043, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών 
οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων 

υλικών» της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού όπως αυτή συγκροτήθηκε με την 
αριθμ. 78/2021 απόφαση όμοια δική της, τα οποία αναφέρουν τα ακόλουθα: 

 
1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α/Α 

108877 & Α/Α 109043 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ». 

 
Στην Έδεσσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα Τρίτη 25-05-2021 και ώρα 

10.00 π.μ., η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού (Ε.Δ.) της προμήθειας με τίτλο 
«Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και 
μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών», που συγκροτήθηκε με 
την αριθ. 78/23-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας 
και αποτελούμενη από τους: 
 

•Σπυρίδων Μακατσώρης, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Πρόεδρος), 

•Ελισσάβετ Αντωνιάδου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (Μέλος), 

•Νικόλαος Ουζούνης, ΠΕ Γεωπόνων (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. 5082/09-04-
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2021 Διακήρυξης και με αριθμό συστήματος Α/Α 108877 & Α/Α 109043, όπως 
περιγράφεται στο θέμα. 

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με 
ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την Τετάρτη 14-04-2021 ώρα 07:00 
π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη 18-05-2021 ώρα 

17.00 μ.μ.. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών έγινε την Τρίτη 25-05-2021 
και ώρα 10.00 π.μ. 

Διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκε μια (1) προσφορά εμπρόθεσμα, 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 

“ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Α.ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. 
“Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.” 

18/05/2021 
14:41:11 

224277 
(ΟΜΑΔΑ 1) 

6864/19-05-2021 

2 

“ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Α.ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. 
“Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.” 

18/05/2021 
15:18:25 

224278 
(ΟΜΑΔΑ 2) 

6864/19-05-2021 

 
Ο πρόεδρος της Ε.Δ. και τα μέλη της που είναι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, 
αφού αποσφράγισε τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά» και τους φακέλους με τα παραστατικά που υποβλήθηκαν εντύπως, 
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 26η Μαΐου 2021 με το υπ αριθ. 18468/26-05-2021 απαντητικό 
έγγραφο του υποκαταστήματος Περιστερίου (055) της Παγκρήτιας Τράπεζας. 
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. 5082/09-
04-2021 διακήρυξης. 

 
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής: 
 
1) Ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. “Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», έχει 
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υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπ αρ. 
5082/09-04-2021 διακήρυξη του διαγωνισμού, για τις δύο υποομάδες. 

2)Η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. “Α.ΚΑΟΥΣΗΣ 
Α.Ε.», πληροί όλους του όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της 
υπ αρ. 5082/09-04-2021 διακήρυξης του διαγωνισμού, για τις δύο υποομάδες. 

3)Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην αξιολόγηση του υποψηφίου για την 
επιλογή και στη σύνταξη του πίνακα κριτηρίων και συντελεστών Τεχνικής 
Αξιολόγησης όπως φαίνεται παρακάτω για τις δύο υποομάδες: 

ΟΜΑΔΑ 1 - Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 7,5tn με γερανό 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(%) 

  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100 6,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 
Εκπομπή καυσαερίων 

100 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100 4,00 

4 Σύστημα πέδησης 100- 4,00 

5 Σύστημα αναρτήσεων  100 4,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100 4,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100 3,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     

8 
Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος 
κατασκευής. 

100 9,00 

9 
Υδραυλικό σύστημα – αντλία - 
χειριστήρια  - ηλεκτρικό σύστημα 

100 9,00 

10 Σύστημα ανατροπής  100 9,00 

11 Οπίσθια θύρα  100 4,00 

12 Γερανός ανύψωσης φορτίων    100 7,00 

13 Λοιπός εξοπλισμός  100 2,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      

14 Εκπαίδευση προσωπικού 100 5,00 

15 
 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  

100 10,00 

16 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- 
Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος 
παράδοσης ζητούμενων 
ανταλλακτικών – Χρόνος 

ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος 
αποκατάστασης 

100 10,00 

17 Χρόνος παράδοσης  100 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 της 5082/09-04-2021 Διακήρυξης, η βαθμολόγηση των 
τεχνικών προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: 

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   
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Λαμβάνοντας υπόψη τον ανωτέρω τύπο, η συνολική βαθμολογία της τεχνικής 
προσφοράς του εν λόγω διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα καθορίζεται ως εξής: 

UΟΜΑΔΑ1 =0,06 x 100 + 0,05 x 100 + 0,04 x 100 + 0,04 x 100 + 0,04 x 100 

+ 0,04 x 100 + 
             0,03 x 100 + 0,09 x 100 + 0,09 x 100 + 0,09 x 100 + 0,04 x 100 

+ 0,07 x 100 + 

             0,02 x 100 + 0,05 x 100 + 0,10 x 100 + 0,10 x 100 + 0,05 x 100 
= 100 

 

ΟΜΑΔΑ 2 - Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 2,2tn. 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100 6,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης 
Κινητήρα, Εκπομπή 
καυσαερίων 

100 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100 4,00 

4 Σύστημα πέδησης 100- 4,00 

5 Σύστημα αναρτήσεων  100 4,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100 4,00 

7 
Λοιπός και πρόσθετος 
εξοπλισμός  

100 3,00 

 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   

8 
Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος 
κατασκευής. 

100 10,00 

9 
Υδραυλικό σύστημα – αντλία - 
χειριστήρια - ηλεκτρικό 
σύστημα 

100 10,00 

10 Σύστημα ανατροπής  100 10,00 

11 Οπίσθια θύρα  100 6,00 

12 
Λοιπός και πρόσθετος 
Εξοπλισμός  

100 4,00 

 ΓΕΝΙΚΑ    

13 Εκπαίδευση προσωπικού 100 5,00 
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14 
Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  

100 10,00 

15 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- 
Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος 
παράδοσης ζητούμενων 
ανταλλακτικών – Χρόνος 
ανταπόκρισης συνεργείου – 
Χρόνος αποκατάστασης 

100 10,00 

16 Χρόνος παράδοσης  100 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 της 5082/09-04-2021 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: 

UΟΜΑΔΑ2 =0,06 x 100 + 0,05 x 100 + 0,04 x 100 + 0,04 x 100 + 0,04 x 100 

+ 0,04 x 100 + 
             0,03 x 100 + 0,10 x 100 + 0,10 x 100 + 0,10 x 100 + 0,06 x 100 

+ 0,04 x 100 + 
             0,05 x 100 + 0,10 x 100 + 0,10 x 100 + 0,05 x 100 = 100 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 5082/09-04-2021 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. «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. “Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», προσφορές με αρ. συστήματος 224277 
και 224278. 
 
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. 
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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. 

 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α/Α 108877 & Α/Α 
109043 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ». 
 

Στην Έδεσσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα Δευτέρα 07-06-2021 και ώρα 
11.00 π.μ., η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού (Ε.Δ.) της προμήθειας με τίτλο 
«Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και 
μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών», που συγκροτήθηκε με 
την αριθ. 78/23-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας 
και αποτελούμενη από τους: 
 

•Σπυρίδων Μακατσώρης, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Πρόεδρος), 

•Ελισσάβετ Αντωνιάδου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (Μέλος), 

•Νικόλαος Ουζούνης, ΠΕ Γεωπόνων (Μέλος) 
 

Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι η αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική 
Προσφορά» (για κάθε ένα από τα δύο τμήματα του διαγωνισμού), καθώς και η επιλογή 
αναδόχου του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό της Διακήρυξης 5082/09-04-2021 και 
με αριθμό συστήματος Α/Α 108877 & Α/Α 109043, όπως περιγράφεται στο θέμα. 

Κατά τη συνεδρίαση αποσφράγισης στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής δεν 
παρευρέθηκε εκπρόσωπος της εταιρείας. 

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 
Διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκε μία (1) προσφορά εμπρόθεσμα (για κάθε ένα από τα 

δύο τμήματα του διαγωνισμού), όπως προκύπτει από το σύστημα χρονοσήμανσης της 
πλατφόρμας, καθώς εμπρόθεσμα κατατέθηκε και ένας (1) φάκελος στο πρωτόκολλο της 
Υπηρεσίας με τα παραστατικά που απαιτείται να υποβληθούν εντύπως. 

Η προσφορά που κατατέθηκε ήταν από την εταιρία “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. “Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.”. 

Με το αρ. πρωτ. 6864/25-05-2021 1ο Πρακτικό: Αποσφράγιση - αξιολόγηση 
δικαιολογητικών/τεχνικών προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και 
μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» προχώρησε στην 
αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. “Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.” 
και την συνέχιση της διαδικασίας με το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς (για κάθε 
ένα από τα δύο τμήματα του διαγωνισμού). 

Μετά την έκδοση σχετικής απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 167/31-05-

2021 για ορισμό ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών, η Αναθέτουσα 
Αρχή ενημέρωσε μέσω του συστήματος «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ τον μοναδικό 
προσφέροντα οικονομικό φορέα, για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
οικονομικών προσφορών, η οποία ορίστηκε στις 07/06/2021 και ώρα 11:00 π.μ., 
όπου και πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της επιτροπής. 

Εν συνεχεία συνδέθηκε στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και προέβη στην αποσφράγιση των οικονομικών 
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προσφορών της εταιρείας “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. “Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.”. 
Στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των μοναδικών οικονομικών προσφορών (για κάθε 

ένα από τα δύο τμήματα του διαγωνισμού) του ως άνω διαγωνιζόμενου, διαπιστώθηκε 
ότι για τα επιμέρους τμήματα της ως άνω προμήθειας τα ποσά των οικονομικών 
προσφορών της εταιρείας “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. “Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.” ανέρχονται αντίστοιχα στα 
ποσά: 

α) για το τμήμα 5082Α με Α/Α 108877 (αρ. προσφ. 224277) ενενήντα 
χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 

β) για το τμήμα 5082Β με Α/Α 109043 (αρ. προσφ. 224278) είκοσι εννέα 
χιλιάδων ευρώ (29.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 

και στο σύνολο στο ποσό των εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων ευρώ 

(119.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 
Επειδή η ανωτέρω οικονομική προσφορά πληροί τους όρους της αριθ. πρωτ. 

6864/25-05-2021 Διακήρυξης, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε την αξιολόγησή 
της και εισηγείται προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 

1)Την έγκριση του 1ου Πρακτικού (Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής 
Προσφοράς) και του 2ου Πρακτικού (Οικονομικής Προσφοράς). 

2)Την αποδοχή των μοναδικών οικονομικών προσφορών (για κάθε ένα από τα δύο 
τμήματα του διαγωνισμού) που κατατέθηκαν από την εταιρεία “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. 
“Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.”, με ΑΦΜ -094036579- ΦΑΕ Αθηνών, με έδρα την οδό Ιερά 

Οδός 162 – Αιγάλεω – Τ.Κ. 12242 και την ανάδειξη της ανωτέρω διαγωνιζόμενης 
εταιρείας ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 

απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών». 

 
Το παρόν 2ο Πρακτικό (Οικονομικής Προσφοράς) καθώς και το 1ο Πρακτικό 

(Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς), θα επικυρωθούν με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου (Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας), η οποία θα 
κοινοποιηθεί στον προσφέροντα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Η συνεδρίαση της Επιτροπής ολοκληρώθηκε σήμερα 07-06-2021, ώρα 12:00 π.μ. 
 

      Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά. 
           Η Οικονομική Επιτροπή αφού εξέτασε με προσοχή τα στοιχεία της 

δημοπρασίας και αφού διαπίστωσε ότι αυτή έχει διεξαχθεί νομότυπα 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. 1στί 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) τις αριθ. 78/2021  και 167/2021 αποφάσεις της,  

         γ) το αριθμ. πρωτ. 6.864/25-5-2021 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αποσφράγιση -Αξιολόγηση 
Δικαιολογητικών /Τεχνικών Προσφορών του Ανοικτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  με 

αριθμό συστήματος 108877 και αριθμό συστήματος 109043, για την προμήθεια με 
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τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και 

μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»  
        δ) το αριθμ. πρωτ. 7.862/7-6-2021  2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αποσφράγιση -Αξιολόγηση 

Οικονομικών Προσφορών του Ανοικτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  με αριθμό 
συστήματος 108877 και αριθμό συστήματος 109043, για την προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 

απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»  
       ε) την αριθμ. πρωτ. 5.082/9-4-2021 Διακήρυξη του Ανοικτού, Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού  με αριθμό συστήματος 108877 και αριθμό συστήματος 109043, για 

την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων 
αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών», 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

          Α. Εγκρίνει το αριθμ. πρωτ. 6.864/25-5-2021 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ και το αριθμ. 

πρωτ. 7.862/7-6-2021  2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ του Ανοικτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  με 
αριθμό συστήματος 108877 και αριθμό συστήματος 109043, για την προμήθεια με 

τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και 
μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» 

    Β.  Την αποδοχή των μοναδικών οικονομικών προσφορών (για κάθε ένα από τα 

δύο τμήματα του διαγωνισμού) που κατατέθηκαν από την εταιρεία “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. 
“Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.”, με ΑΦΜ -094036579- ΦΑΕ Αθηνών, με έδρα την οδό Ιερά 

Οδός 162 – Αιγάλεω – Τ.Κ. 12242 και την ανάδειξη της ανωτέρω διαγωνιζόμενης 
εταιρείας ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 

απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών». 
          Γ)  Την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

    Το μέλος Ιγνάτιος Κετσιτζίδης ψηφίζει παρών κατά την ψηφοφορία για τη 
λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:30 π.μ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 182/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 17-6-2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 
Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιγνάτιος 

Κετσιτζίδης (Αναπλ. Μέλος). 
 

 
 
Αποδέκτες προς ενέργεια: 

- Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αριθμ. 
78/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). 

 
 


