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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 207/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  24ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 13-7-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 14496/8-7-2021πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που 
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε 
το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων: : α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ. 41332/2-7-
2021, β) της υπ’αριθµ. 168/13727/5-7-2021 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το 
παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών    
του  ανοικτού διεθνούς  ηλεκτρονικού διαγωνισµού, για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια οχηµάτων 
συλλογής βιοαποβλήτων ∆ήµου Εορδαίας », της πράξης µε τίτλο :∆ράσεις βιοαποβλήτων ∆ήµου Εορδαίας  
µε Κωδικό ΟΠΣ ΜΙS : 5030897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 .  
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. Σπόντης ∆ηµήτρης 
5. Στέφανος Μπίγγας 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
3. Αθηνά Τερζοπουλου 
4. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα και την υπ’αριθµ 14316/7-7-
2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών , στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
«ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
2. τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ.4 Ν.4412/2016 
3. την διακήρυξη του διαγωνισµού µε αριθµ. 10535/20-5-2021 (Α∆ΑΜ 21PROC008635932) 

Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση του  µε αριθµ. 13453/28-6-2021 
πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών    του  
ανοικτού διεθνούς  ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8κ.µ. (1 4Χ2 & 1 4Χ4) ΚΑΙ ΕΝΟΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12κ.µ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ) . 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
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Με την 110/2021 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής έγινε η   έγκριση  των  όρων διακήρυξης και των 
συνοδών τευχών του Υποέργου 1ο µε τίτλο : «Προµήθεια οχηµάτων συλλογής βιοαποβλήτων ∆ήµου 
Εορδαίας » της πράξης µε τίτλο :∆ράσεις βιοαποβλήτων ∆ήµου Εορδαίας  µε Κωδικό ΟΠΣ ΜΙS : 5030897 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 .  
Η ψήφιση της σχετικής πίστωσης έγινε µε την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµ. 313/3-2-2021 ,και 
η 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 Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στο οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α 1. 
Συνηµµένα σας διαβιβάζουµε τα εξής: 

1) Το µε αριθµ. 13453/28-6-2021 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και 
αξιολόγησης τεχνικών προσφορών  .» 

Πιο συγκεκριµένα στο υπ’αριθµ. 13453/28-6-2021 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών 
και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών αναφέρονται τα εξής: 

«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 28-6-2021, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο ∆ήµο Εορδαίας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 23/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο 
διενέργειας του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ » (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 10535/20-5-2021),η οποία έλαβε τους Α/Α 
ΕΣΗ∆ΗΣ 132674, 132679, 132680 , δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 21PROC008635932. 

 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1.Μπογδάνη Καλλιρρόη, Πρόεδρος 
2.Κατσάλης Νικόλαος,Μέλος 
3.Μαυρίδου Μυροφόρα,Μέλος 
 
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 22-6-2021 και η 
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 28-6- 2021 και ώρα 10:00 π.µ. 
 
1.Προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα διαπιστευτήρια της (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε 
διαδοχικά τους ηλεκτρονικούς διαγωνισµούς 132674, 132679 και 132680 και διαπίστωσε αφενός ότι οι 
διαγωνισµοί ήταν χαρακτηρισµένοι από το σύστηµα ως «κλειδωµένοι» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί 
εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό προσφορές από τους παρακάτω συµµετέχοντες: 

 

Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ Ονοµατεπώνυµο Ηµεροµηνία 
υποβολής 

προσφοράς 

Ώρα 
υποβολής 

προσφοράς 

132674 – Τµήµα 1 Όχηµα 
αποκοµιδής 

βιοποδοµήσιµων 
απορριµµάτων τύπου 

πρέσας χωρητικότητας 12 

m3 

 
 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 

 
 

18/06/2021 

 
 
10:57:06 

132679 – Τµήµα 2 Όχηµα 
αποκοµιδής 

βιοποδοµήσιµων 
απορριµµάτων τύπου 

πρέσας χωρητικότητας 

8 m3 (4X2) 

 
 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 

 
 

18/06/2021 

 
 
11:19:52 
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132680 – Τµήµα 3 Όχηµα 
αποκοµιδής 
βιοποδοµήσιµων 
απορριµµάτων τύπου 
πρέσας χωρητικότητας 8 

m3 (4X4) 

 
 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 

 
 

18/06/2021 

 
 

11:33:29 

 

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 «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε 
αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους. Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι 
«Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, αυτοί 
θα αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 
4.Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν 
λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς αριθµούς συστήµατος: 

 

Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ Ονοµατεπώνυµο Αριθµός 
συστήµατος 

132674 – Τµήµα 1 Όχηµα 
αποκοµιδής 

βιοποδοµήσιµων 
απορριµµάτων τύπου 

πρέσας χωρητικότητας 

12 m3 

 
 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 

 
 

228890 

132679 – Τµήµα 2 Όχηµα 
αποκοµιδής 

βιοποδοµήσιµων 
απορριµµάτων τύπου 

πρέσας χωρητικότητας 8 m3 

(4X2) 

 
 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 

 
 

228891 

132680 – Τµήµα 3 Όχηµα 
αποκοµιδής βιοποδοµήσιµων 
απορριµµάτων τύπου 

πρέσας χωρητικότητας 8 m3 

(4X4) 

 
 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 

 
 

228893 

 
5.Σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.2.5. της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς 
τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία 
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν 
εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν 
τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα 
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οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 
ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, ο οικονοµικός φορέας κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, 
λαµβάνοντας αριθµό πρωτοκόλλου, τον παρακάτω φάκελο, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην 
Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας: 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Αριθµός 
πρωτοκόλλου 

1 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 13059/22-6-2021 

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εµπροθέσµως και νοµοτύπως από τον 
συµµετέχοντα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη. 
6.Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχοµένου του ηλεκτρονικού φακέλου «∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχε υποβάλει ο µοναδικός συµµετέχοντας. Ο διαγωνιζόµενος και τα 
δικαιολογητικά που υπέβαλλε, είναι τα εξής: 

Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ Ονοµατεπώνυµο ∆ικαιολογητικά 

132674 – 
Τµήµα 1 Όχηµα 

αποκοµιδής 
βιοποδοµήσιµων 
απορριµµάτων 
τύπου πρέσας 

χωρητικότητας 12 
m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 

• Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

• EUROINS εγγυητική επιστολή 

• Υ∆ για προσφορές 

• Υ∆ ΣΕΠΕ 

• Πρακτικό ∆.Σ. 

• Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

• Πίνακας συµµόρφωσης απορριµµατοφόρο όχηµα 

12 κ.µ. 

• Τεχνική Περιγραφή 

• Τεχνικό Φυλλάδιο 

• ∆ήλωση συµµόρφωσης ΕΚ για Μηχανήµατα 

• Πιστοποιητικό Εξέτασης τύπου ΕΚ 

• Πιστοποιητικό συστήµατος 

διαχείρισης ISO:9001:2015 Iveco 

• Πιστοποιητικό έγκρισης ISO 9001:2015 

Ήφαιστος Στεφάνου Α.Β.Ε. 

• Σχέδιο ογκοµέτρησης 

• Ενδεικτικό φύλλο δεδοµένων 

• Σχέδιο αντλίας ελαίου ABER 

απορριµµατοφόρου οχήµατος τύπου H 

• Πρόγραµµα εκπαίδευσης χειριστών και 

συντηρητών για απορριµµατοφόρο 

όχηµα 

• Υ∆ για τους όρους της διακήρυξης 
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• Υ∆ του κ. Ιωάννη Κοντέλλη για προµήθεια 

καινούργιου πλαισίου φορτηγού IVECO 

τύπου ML160E28 Eurocargo στην εταιρεία 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 

• Φυλλάδιο απορριµατοφόρου οχήµατος 

• ∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά 
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132679 – 
Τµήµα 2 Όχηµα αποκοµιδής 

βιοποδοµήσιµων 
απορριµµάτων τύπου 

πρέσας χωρητικότητας 8 m3 

(4X2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 

• Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ.) 

• EUROINS εγγυητική επιστολή 

• Υ∆ για προσφορές 

• Υ∆ ΣΕΠΕ 

• Πρακτικό ∆.Σ. 

• Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 
ΓΕΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

• Πίνακας συµµόρφωσης απορριµµατοφόρο 

όχηµα 8 κ.µ. (4x2) 

• Τεχνική Περιγραφή 

• Τεχνικό φυλλάδιο 

• ∆ήλωση συµµόρφωσης ΕΚ για Μηχανήµατα 

• Πιστοποιητικό Εξέτασης τύπου ΕΚ 

• Πιστοποιητικό συστήµατος 

διαχείρισης ISO:9001:2015 

Iveco 

• Πιστοποιητικό έγκρισης ISO 9001:2015 

Ήφαιστος Στεφάνου Α.Β.Ε. 

• Ενδεικτικό φύλλο δεδοµένων 

• Σχέδιο αντλίας ελαίου ABER 

απορριµµατοφόρου οχήµατος τύπου H 

• Πρόγραµµα εκπαίδευσης χειριστών και 

συντηρητών για απορριµµατοφόρο όχηµα 

• Υ∆ για τους όρους της διακήρυξης 

• Υ∆ του κ. Ιωάννη Κοντέλλη για 

προµήθεια καινούργιου πλαισίου 

φορτηγού IVECO τύπου ML140Ε28 

Eurocargo στην εταιρεία ΗΦΑΙΣΤΟΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 

• ∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική 
προσφορά 

ΑΔΑ: ΩΤ30ΩΡ6-Β9Η
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132680 – 
Τµήµα 3 Όχηµα αποκοµιδής 
βιοποδοµήσιµων 
απορριµµάτων τύπου πρέσας 

χωρητικότητας 8 m3 (4X4) 

 
 
 
 
 
 
 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 

• Ευρωπαϊκό Ενιαίο έγγραφο Σύµβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ.) 

• EUROINS εγγυητική επιστολή 

• Υ∆ για προσφορές 

• Υ∆ ΣΕΠΕ 

• Πρακτικό ∆.Σ. 

• Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 
ΓΕΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

• Πίνακας συµµόρφωσης απορριµµατοφόρο 

όχηµα 8 κ.µ. (4x4) 

• Τεχνική Περιγραφή 

• Τεχνικό φυλλάδιο 

• ∆ήλωση συµµόρφωσης ΕΚ για Μηχανήµατα 

• Πιστοποιητικό Εξέτασης τύπου ΕΚ 

• Πιστοποιητικό συστήµατος 

διαχείρισης ISO:9001:2015 

Iveco 

 
 

  • Πιστοποιητικό έγκρισης ISO 9001:2015 

Ήφαιστος Στεφάνου Α.Β.Ε. 

• Ενδεικτικό φύλλο δεδοµένων 

• Σχέδιο αντλίας ελαίου ABER 

απορριµµατοφόρου οχήµατος τύπου H 

• Πρόγραµµα εκπαίδευσης χειριστών 

και συντηρητών για απορριµµατοφόρο 

όχηµα 

• Υ∆ για τους όρους της διακήρυξης 

• Υ∆ του κ. Ιωάννη Κοντέλλη για προµήθεια 

καινούργιου πλαισίου φορτηγού IVECO 

τύπου ML150Ε28W Eurocargo στην εταιρεία 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 

• ∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά 

 

Από τον ηλεκτρονικό έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι υποβλήθηκαν από τον µοναδικό 
συµµετέχοντα και για τα τρία τµήµατα τα κατά τη διακήρυξη (παράγραφος 
2.4.3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και παράγραφος 2.4.3.2 ∆ικαιολογητικά τεχνικής 
προσφοράς) απαιτούµενα και γίνονται αποδεκτές οι προσφορές του. 

ΑΔΑ: ΩΤ30ΩΡ6-Β9Η



 8

 
7.Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον µοναδικό φάκελο, που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας, µονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβλήθηκαν, ανά φύλλο. 
 
Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο µοναδικός διαγωνιζόµενος µε ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξής: 

 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο ∆ικαιολογητικά 

1  
 
 
 
 
 
 
 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 

• EUROINS εγγυητική επιστολή για το τµήµα 1 

• EUROINS εγγυητική επιστολή για το τµήµα 2 

• EUROINS εγγυητική επιστολή για το τµήµα 3 

• Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 

• Ανακοίνωση καταχώρησης της εταιρείας στο 

Γενικό Εµπορικό Μητρώο(Βιοτεχνικό 

επιµελητήριο Θεσ/κης-Τµήµα Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ) 

• Πιστοποιητικό συστήµατος διαχείρισης της 

εταιρείας ISO 9001:2015 

• Πιστοποιητικό έγκρισης ISO 9001:2015 

Ήφαιστος Στεφάνου Α.Β.Ε. 

• Πιστοποιητικό Εξέτασης τύπου ΕΚ 

 

Από τον  έλεγχο του φακέλου προέκυψε ότι ο διαγωνιζόµενος προσκόµισε σε πρωτότυπη µορφή τα στοιχεία 
της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείτο σύµφωνα µε την νοµοθεσία. 
Η Επιτροπή επικοινώνησε µε τον φορέα που φέρεται να έχει εκδώσει την εγγυητική επιστολή που έχει 
καταθέσει ο συµµετέχοντας για να διαπιστωθεί η εγκυρότητά της(άρθρο 72 παρ.5 του Ν.4412/2016). 
Η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση λόγω αναµονής των απαντήσεων του ελέγχου εγκυρότητας των 
εγγυητικών επιστολών του συµµετέχοντα. 
Ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών ολοκληρώθηκε στις 29-06-2021. 
Η Επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου την 01-07-2021 και ώρα 10:00 π.µ. και προχώρησε στην αξιολόγηση των 
τεχνικών προσφορών για τα τµήµατα: 
 

ΤΜΗΜΑ 1 ΟΧΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ 

ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12m3 

ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 2 ΟΧΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ 

ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8m3 (4χ2) 

ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 3 ΟΧΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 

ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8m3 (4χ4) για τα οποία επισηµαίνει τα εξής: 

 
α/α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ

Ο ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
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ΤΜΗΜΑ 1 ΟΧΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ 
ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 
ΠΡΕΣΑΣ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12m3 

IVECO SpA 
EUROCARGO 

ML160E28 (4X2) 
TECTOR-7EURO VI-

D 

Τύπος υπερκατασκευής H08-
01.08.Μ 

χωρητικότητας 12m3 

(εργοστάσιο κατασκευής 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ΑΒΕ) 
ΤΜΗΜΑ 2 ΟΧΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ 

ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 

ΠΡΕΣΑΣ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8m3 

(4χ2) 

IVECO SpA 
EUROCARGO 

ML140E28 (4X2) 
TECTOR-7EURO VI-

D 

Τύπος υπερκατασκευής H12 

χωρητικότητας 8m3 

(εργοστάσιο κατασκευής 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ΑΒΕ) 

ΤΜΗΜΑ 3 ΟΧΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ 
ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 
ΠΡΕΣΑΣ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8m3 

(4χ4) 

IVECO SpA 
EUROCARGO 

ML150E28W (4X4) 
TECTOR-7EURO VI-

D 

Τύπος υπερκατασκευής H08-
01.08.M 

χωρητικότητας 8m3 

(εργοστάσιο κατασκευής 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ΑΒΕ) 

 

O εν λόγω προσφερόµενος ως άνω µηχανολογικός εξοπλισµός καλύπτει τις ζητούµενες απαιτήσεις της 
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών τόσο για το πλαίσιο αυτοκίνητο όσο και για τις 
υπερκατασκευές και των τριών τµηµάτων. 
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή αφού αξιολόγησε αυτές, βαθµολόγησε τις µοναδικές υποβληθείσες 
προσφορές του οικονοµικού φορέα ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. ως ακολούθως: 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙ
Ο 
ΑΝΑΘΕΣ
ΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

(σν) 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Κν) 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(Κν* σν)      

ΤΜΗΜΑ 1- Όχηµα αποκοµιδής βιοποδοµήσιµων απορριµµάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3 

 ΠΛΑΙΣΙΟ    

1 Ωφέλιµο Φορτίο 5 105 5,25 

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης 

Κινητήρα, Κατανάλωση, 

Εκποµπή καυσαερίων 

7 110 
 

7,70 

3 Σύστηµα µετάδοσης κίνησης 5 100 5,00 

4 Σύστηµα 

πέδησης - 

συστήµατα 

ενεργητικής 

ασφάλειας 

(ABS, ESP κλπ) 

5 100 
5,00 

5 Σύστηµα διεύθυνσης - ακτίνα 

στροφής - ευελιξία 

3 100 3,00 

6 Σύστηµα αναρτήσεων 5 100 5,00 

7 Καµπίνα οδήγησης 5 100 5,00 

8 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισµός 5 100 5,00 

 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ    

9 Κιβωτάµαξα, χοάνη τροφοδοσίας - 

υλικά και τρόπος κατασκευής 
10 105 

10,50 

10 Υδραυλικό σύστηµα – 

αντλία - χειριστήρια - 

ηλεκτρικό σύστηµα 

10 100 10,00 

11 Ανυψωτικό σύστηµα κάδων 5 110 5,50 
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12 

 
Σύστηµα συµπίεσης, ωφέλιµο 
φορτίο απορριµµάτων 

 
10 

 
105 

 
10,50 

13 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισµός 

και χαρακτηριστικά 

5 100 5,00 

 ΓΕΝΙΚΑ    

14 Εκπαίδευση προσωπικού 3 100 3,00 

15 Εγγύηση καλής 

λειτουργίας - 

αντισκωριακή 

προστασία 

7 100 
7,00 

 
16 

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

Χρόνος 

ανταπόκρισης 

συνεργείου – 

Χρόνος 

αποκατάστασης 

 
7 

 
100 

7,00 

17 Χρόνος παράδοσης 3 100 3,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 

100  102,45 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 
(σν) 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Κν) 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(Κν* σν) 

ΤΜΗΜΑ 2 - Όχηµα αποκοµιδής βιοποδοµήσιµων απορριµµάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 8 m3 (4X2) 

 ΠΛΑΙΣΙΟ    

1 Ωφέλιµο Φορτίο 5 105 

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Κατανάλωση, 

Εκποµπή καυσαερίων 
7 110 

3 Σύστηµα µετάδοσης κίνησης 5 105 

4 Σύστηµα πέδησης - συστήµατα 

ενεργητικής ασφάλειας (ABS, ESP κλπ) 
5 100 

5 Σύστηµα διεύθυνσης - ακτίνα στροφής - ευελιξία 3 100 

6 Σύστηµα αναρτήσεων 5 100 

7 Καµπίνα οδήγησης 5 100 

8 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισµός 5 100 

 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ    

9 Κιβωτάµαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά και τρόπος 

κατασκευής 
10 105 

10 Υδραυλικό σύστηµα – αντλία - χειριστήρια - 

ηλεκτρικό σύστηµα 
10 100 

11 Ανυψωτικό σύστηµα κάδων 5 110 

 

12 Σύστηµα συµπίεσης, ωφέλιµο φορτίο απορριµµάτων 10 
 

100 

10,00 

13 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισµός και χαρακτηριστικά 5 100 5,00 

 ΓΕΝΙΚΑ    

14 Εκπαίδευση προσωπικού 3 100 3,00 

15 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 

προστασία 
7 100 

7,00 

 
16 

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

Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου – Χρόνος 

αποκατάστασης 

 

7 

 
100 

7,00 

17 Χρόνος παράδοσης 3 100 3,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 
100 

 104,20 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 
(σν) 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Κν) 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(Κν* σν) 

ΤΜΗΜΑ 3 - Όχηµα αποκοµιδής βιοποδοµήσιµων απορριµµάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 8 m3 (4X4) 

 ΠΛΑΙΣΙΟ    

1 Ωφέλιµο Φορτίο 5 105 5,25 

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Κατανάλωση, Εκποµπή 

καυσαερίων 
7 105 

7,35 

3 Σύστηµα µετάδοσης κίνησης 5 110 5,50 

4 Σύστηµα πέδησης - συστήµατα ενεργητικής 

ασφάλειας (ABS, ESP κλπ) 
5 100 

5,00 

5 Σύστηµα διεύθυνσης - ακτίνα στροφής - ευελιξία 3 100 3,00 

6 Σύστηµα αναρτήσεων 5 100 5,00 

7 Καµπίνα οδήγησης 5 105 5,25 

8 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισµός 5 100 5,00 

 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ    

9 Κιβωτάµαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά και τρόπος κατασκευής 10 105 
10,50 

10 Υδραυλικό σύστηµα – αντλία - χειριστήρια - ηλεκτρικό 

σύστηµα 
10 100 

10,00 

11 Ανυψωτικό σύστηµα κάδων 5 110 5,50 

12 Σύστηµα συµπίεσης, ωφέλιµο φορτίο απορριµµάτων 10 100 10,00 

13 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισµός και χαρακτηριστικά 5 100 5,00 

 ΓΕΝΙΚΑ    

14 Εκπαίδευση προσωπικού 3 100 3,00 

15 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 

προστασία 
7 100 

7,00 

 
16 

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

Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου – Χρόνος 

αποκατάστασης 

 
7 

 
100 

7,00 

17 Χρόνος παράδοσης 3 100 3,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 100  102,35 

 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι: 

 

• η προσφορά της ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. , για το 
Τµήµα 1, λαµβάνει βαθµολογία 102,45. 

• η προσφορά της ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε., για το 
Τµήµα 2, λαµβάνει βαθµολογία 104,20. 

 

• η προσφορά της ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε., για το 
Τµήµα 3, λαµβάνει βαθµολογία 102,35. 

 

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
 
1. την υπ’ αριθ. 10535/20-05-2021 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου 
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. την υπ’ αριθ. 313/3-2-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
5. τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί 
της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη 
διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 
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80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε 
α/α 1. 
 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 

 
1. Την αποδοχή των µοναδικών προσφορών που υπέβαλε ο κατωτέρω διαγωνιζόµενος για τα τµήµατα 1,2,3, 
καθώς είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από 
όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό: 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Αριθµός 
συστήµατος 
προσφοράς 

Α/Α 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

1. ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 228890 132674 

2. ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 228891 132679 

3. ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 228893 132680 

 

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

 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.                               

Αριθµ. Απόφ. 207/2021 

                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν 
3. την υπ’αριθµ 110/2021 ΑΟΕ  
4. την υπ’αριθµ 10535/20-5-2021 διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 21PROC008635932 
5. υπ’αριθµ. 13453/28-6-2021 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και αξιολόγησης 
τεχνικών προσφορών 
                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1.Εγκρινει το υπ’αριθµ. 13453/28-6-2021 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και 
αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του  ανοικτού διεθνούς  ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8κ.µ. (1 4Χ2 & 1 4Χ4) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12κ.µ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ) , το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
2. Αποδέχεται  τις µοναδικές προσφορές που υπέβαλε ο κατωτέρω  διαγωνιζόµενος για τα τµήµατα 1,2,3, 
καθώς είναι σύµφωνες µε τους όρους της  διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από 
όσα αναφέρθηκαν  παραπάνω,  

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Αριθµός 
συστήµατος 
προσφοράς 

Α/Α 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

1. ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 228890 132674 

2. ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 228891 132679 

3. ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 228893 132680 

λαµβάνοντας  , για το Τµήµα 1 βαθµολογία 102,45 , για το Τµήµα 2 βαθµολογία 104,20. & για το Τµήµα 3, 
βαθµολογία 102,35, κατά την τεχνική αξιολόγηση. 
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Κατά της  ανωτέρω χωρεί προδικαστική προσφυγή κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της υπ’αριθµ. 
10535/20-5-2021 διακήρυξης µε Α∆ΑΜ 21PROC008635932 
                              Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  207/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
       1. Σεβαστού Ζαφειρούλα    

2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. ∆ηµήτριος Σπόντης  
4. Στέφανος Μπιγγας 
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