
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
NΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                    
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ                                              ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   234 / 2020 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              
 

 

Απόσπασμα από το πρακτικό 33/2020 της Οικονομικής Επιτροπής 

 
         Σήμερα, την 11η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα 
Παρασκευή  και ώρα 12:00, συνήλθε σε  δια περιφοράς συνεδρίαση, βάσει της 
ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/126/16316 - 20/9/2020, (Α.Δ.Α.:ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ), «Μέτρα και 
ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού» και το με αρ.πρ. 60249/22-9-2020 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης 
Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
«συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και λοιπών Συλλογικών Οργάνων των 
Δήμων», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος, ύστερα από την υπ’ 
αριθμ. 13236/07-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, Σταύρου Πολίτη,  που 
επιδόθηκε με αποδεικτικό (e-mail) στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 & 6 του Ν.3852/2010, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Πρακτικού 1, ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης 
δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών & Πρακτικού 2 ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού 
αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 
απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών (Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 
χωρητικότητας 12m3 )», για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος, με Ανοικτή 
Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(Αριθμ. Διακήρυξης 10948/21-10-2020), που αφορά τον υπ. αριθμ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ, 101027. 

 

Παρόντες 

1. Πολίτης Σταύρος,  Πρόεδρος  
2. Καγιάς Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

3. Παλασκώνης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος  
4. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ, τακτικό μέλος 

5. Παπαγεωργίου Ελένη,  τακτικό μέλος  
6.   Μπαρμπούτης Ιωάννης, τακτικό μέλος  
7. Ασημάκης Αθανάσιος τακτικό μέλος 

 

Απόντες 

Ουδείς 

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.12.12 16:25:11
EET
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Location: Athens
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     Στην -δια περιφοράς- συνεδρίαση, την τήρηση των πρακτικών 
διεκπεραίωσε η Ευαγγελία Ι. Στρούζα, υπάλληλος του Δήμου Δωρίδος. 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

 

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την απαρτία των μελών της, έθεσε υπόψη της 
Ο.Ε. την Εισήγηση της «Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού- αξιολόγησης 
προσφορών»  του Δήμου Δωρίδος: 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: 
«[…]θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη 
διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, 
μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 
επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, 
υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί καθήκοντα 
αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, 
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. […]» 
 

Βάσει της 23/170/2-10-2020(ΑΔΑ:9ΩΧ1Ω9Ζ-ΨΜ1) αποφάσεως της Οικονομικής 
Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι 
όροι της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με 
τίτλο, «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και 
μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (Προμήθεια ενός (1) 
απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 )», για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ 
με εκτιμώμενη αξία 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Αριθμ. 
Διακήρυξης 10948/21-10-2020), η οποία έλαβε τον υπ.αριθμ.συστ. ΕΣΗΔΗΣ, 
101027. 

 

Εν συνεχεία εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού με αρ. Πρωτ. 
10948/21-10-25020, (ΑΔΑΜ: 20PROC007517261 2020-10-21). 

 

Με την υπ’ αριθ. 22/2020 (ΑΔΑ:ΨΨΑΡΩ9Ζ-ΧΕ7) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας διγωνισμού, η οποία: 
 
α) την 16 Νοεμβρίου 2020, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 11:00  προέβη στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών 
προσφορών που υποβλήθηκαν στον παραπάνω διαγωνισμό, συντάσσοντας το 
ακόλουθο υπ΄αριθ. 1 πρακτικό, «Πρακτικό 1 ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της 
επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 
απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (Προμήθεια ενός (1) 
απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 )», για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(Αριθμ. Διακήρυξης 10948/21-10-2020), που αφορά τον υπ.αριθμ.συστ. 
ΕΣΗΔΗΣ, 101027».  
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β) την την 20 Νοεμβρίου 2020, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10:00,  μετά την με 
αρ.πρωτ. 12330/17-11-2020 πρόσκληση για την αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών, προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού 
(κάτω των ορίων)  ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (Προμήθεια ενός (1) 
απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 )»,, 
συντάσσοντας το ακόλουθο υπ’ αριθ. 2 πρακτικό με θέμα: «Πρακτικό 2 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση, αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού για την 
προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων 
αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών 
(Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 
χωρητικότητας 12m3 )», για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος, με 
Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 150.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Αριθμ. Διακήρυξης 10948/21-10-2020), που 
αφορά τον υπ.αριθμ.συστ. ΕΣΗΔΗΣ, 101027 
 

 
Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 100 του Ν.4412/2016: «Τα αποτελέσματα κάθε 
σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 
συμμετέχοντες μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών του αντίστοιχου σταδίου. Ειδικά, για τις συμβάσεις με 
εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν 
διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, κατά τα ανωτέρω, 
ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης. 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: α) όλων των σταδίων της 
παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας και β) του δεύτερου σταδίου, 
ήτοι της υποβολής προσφορών, στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας και 
ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση. Επίσης για τις συμβάσεις με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
του κόστους ή τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής και ανεξαρτήτως ποσού και 
διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με 
την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα: α) όλων των σταδίων της παραγράφου 2 
στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας και β) του δευτέρου σταδίου, ήτοι της 
υποβολής προσφορών, στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας και ανταγωνιστικής 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, 
σύμφωνα με το άρθρο 127 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως και εξήντα χιλιάδες 
(60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ, ή η, σύμφωνα με το άρθρο 360, προδικαστική προσφυγή 
για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, προ 
ΦΠΑ.» 
Επιπροσθέτως και σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών της 
διακήρυξης  
10948/21-10-2020, προβλέπεται ότι: «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.». 
 
Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να επικυρώσει τα παραπάνω υπ’ αριθ. 01 & 

02 Πρακτικά της Επιτροπής διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο, «Προμήθεια 

ΑΔΑ: 9Υ39Ω9Ζ-6ΚΟ



απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (Προμήθεια ενός (1) 
απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 )», για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ 
με εκτιμώμενη αξία 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Αριθμ. 

Διακήρυξης 10948/21-10-2020), η οποία έλαβε τον  υπ. αριθμ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ, 

101027. 

 

Α. το υπ αριθμόν 1:  «Πρακτικό 1 ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της 
επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 
απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (Προμήθεια ενός (1) 
απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 )», για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(Αριθμ. Διακήρυξης 10948/21-10-2020), που αφορά τον υπ.αριθμ.συστ. 
ΕΣΗΔΗΣ, 101027». 
 

Το πρακτικό έχει ως εξής: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 

 

 «Πρακτικό 1 ηλεκτρονικής αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και 
αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με 
τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και 
μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (Προμήθεια ενός (1) 
απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 )», για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη 
αξία 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Αριθμ. Διακήρυξης 10948/21-10-2020), 

που αφορά τον υπ.αριθμ.συστ. ΕΣΗΔΗΣ, 101027 

 

Στο Ευπάλιο σήμερα την 16 Νοεμβρίου 2020, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ευπαλίου η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού του 
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμό 22/2020  με 
ΑΔΑ:ΨΨΑΡΩ9Ζ-ΧΕ7 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  προκειμένου να προβεί στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο 
διενέργειας του Διεθνή Ηλεκτρονικoύ διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ  για 
την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων 
αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (Προμήθεια 
ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 )» για τις 
ανάγκες του Δήμου Δωρίδος, συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 150.000,00€. (Αριθμ. 
Διακήρυξης 10948/21-10-2020), η οποία έλαβε τον 101027 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
Δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ  20PROC007517261 2020-10-21. Για τον ανωτέρω αριθμό 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση και διαδικασία αποσφράγισης, ελέγχου 
δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών. 
  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
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1) Αργυρόπουλος Θεόδωρος, Πρόεδρος   
2) Τσώνος Θεόδωρος, μέλος 

3) Τίτου Δέσποινα, μέλος 

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 
10/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών η 16/11/2020 και ώρα 11:00 π.μ. 
 

Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή 
συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 101027 αριθμό συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ, με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής 
και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (Προμήθεια ενός (1) 
απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 )» και διαπίστωσε  
αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και 
αφετέρου ότι είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορά από τον παρακάτω 
συμμετέχοντα: 
 

α/α    Ονοματεπώνυμο  Ημερομηνία  
υποβολής προσφοράς 

Ώρα 

υποβολής προσφοράς 

1 «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. 
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

10/11/2020  14:23:42 

 

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 «Δικαιολογητικά 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 έγγραφο, 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 Ονοματεπώνυμο  Αριθμός συστήματος 

1 «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

198017 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!ZXpKyJn8f3qX9ErOPIw4Ag%7D&bid_number=%7B!!337gpE03KrDHKi3ZaWttbQ%7D&_ti=2131156278&oapc=14&oas=nz5BZAWGUWvjJQlRLAZhCQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!ZXpKyJn8f3qX9ErOPIw4Ag%7D&bid_number=%7B!!337gpE03KrDHKi3ZaWttbQ%7D&_ti=2131156278&oapc=14&oas=nz5BZAWGUWvjJQlRLAZhCQ..
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5. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών παράγραφος 
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). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα 
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 ανωτέρω οικονομικός φορέας κατέθεσε στο 
πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι 
οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:  
 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός πρωτοκόλλου 

1 «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

12118/11-11-2020 ώρα 14:00μμ 

 

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως 
από τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.  
 

6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συμμετέχοντες. 
Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής: 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Δικαιολογητικά  
 

1 «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΕΥΔ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΟΥΣΗΣ (*) 

PROSPECTUS VOLVO FL_signed.pdf 

ΔΗΛΩΣΗ CE CRV2000_signed.pdf 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΑΣ_signed.pdf 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΔΥΝΑΜΕΩΝ_signed.pdf 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ_signed.pdf 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΡΩΝ_signed.pdf 

ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΔΕΙΕΣ.PDF 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO ΚΑΟΥΣΗΣ 
2020.PDF 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ 
ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ_signed.PDF 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE CRV2000.pdf 
ΠΙΣΤΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO VOLVO 2018-

2021.pdf 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_signed.pdf 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ_signed.pdf 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ_signed.pdf 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ_signed.pdf 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ.pdf 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed.pdf 
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.pdf 
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.pdf 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.pdf 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.pdf 
 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ.pdf 

 

 

(*) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΟΥΣΗΣ η οποία περιλαμβάνει τα εξής: 
«Ως προμηθευτές και κατασκευαστές του τελικού προσφερόμενου προϊόντος, σας 
προσφέρουμε το εξής: 
o Είδος 1 : Ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας “CRV2000”, 
χωρητικότητας 12m3  με σύστημα ανύψωσης κάδων, κατασκευής του εργοστασίου μας 
«Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», Ιερά Οδός 162, Τ.Κ. 12242 Αιγάλεω Αττικής, (κατασκευαστές της 
υπερκατασκευής και τελικοί κατασκευαστές του ολοκληρωμένου οχήματος), επί πλαισίου 
VOLVO FL (4x2) Rigid μικτού φορτίου 16ton, κατασκευής του εργοστασίου VOLVO 

GROUP TRUCKS OPERATIONS Blainville sur Orne Plant, στην Γαλλία που εδρεύει στην 
διεύθυνση Usine de Blainville, Usine Paul Durlach 14550 Blainville sur Orne, Γαλλία. Η 
χώρα προέλευσης του τελικού προϊόντος είναι η Ελλάδα. 
* H προσφορά μας συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω διακήρυξης, των 
παραρτημάτων της και της υπ. αριθ. 07/2020 Μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου σας, των οποίων λάβαμε γνώση, και τους αποδεχόμαστε πλήρως 
και ανεπιφύλακτα. 
* Η προσφορά μας ισχύει και μας δεσμεύει για οκτώ (8) μήνες από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 
* Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει εντός εκατόν πενήντα (150) ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης, στις εγκαταστάσεις του Δήμου σας, με τα 
έξοδα να βαρύνουν την εταιρεία μας. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα παραδοθεί 
καινούργιος, άθικτος και χωρίς ζημιές, έτοιμος για απρόσκοπτη λειτουργία, με όλες τις 
απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων, και σύμφωνα πάντα 
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με τους όρους της Διακήρυξης, των παραρτημάτων της και της υπ’ αριθ. 07/2020 Μελέτης 

του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σας. 
* Με την παράδοση του εξοπλισμού θα σας προσκομίσουμε την Έγκριση Τύπου για το 
ολοκληρωμένο όχημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό ΕΚ αριθ.214/2014, που θα εκδοθούν από την αρμόδια 
Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου να είναι 
εφικτή η ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με δική μας 
δαπάνη, θα προβούμε σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση επί του 
οχήματος που θα απαιτηθεί από τον έλεγχο ΚΤΕΟ ή την υπηρεσία έκδοσης της άδειας 
κυκλοφορίας του οχήματος. 
* Η εγγύηση καλής λειτουργίας που προσφέρουμε για το πλήρες όχημα (πλαίσιο και 
υπερκατασκευή), είναι δύο (2) έτη, ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 
εργοστασιακή εγγύηση και καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου, την 
αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε 
κακό χειρισμό). 
* Η αντισκωριακή εγγύηση που προσφέρουμε για το πλήρες όχημα (πλαίσιο και 
υπερκατασκευή), είναι τρία(3) έτη. 
* Θα σας παρέχουμε ανταλλακτικά και αναλώσιμα καθώς και πλήρη τεχνική υποστήριξη 
για τον προσφερόμενο εξοπλισμό για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την παράδοσή του. 
Το διάστημα παράδοσηςτων ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο 
από δέκα (10) ημέρες. 
* Το service και η συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού θα γίνεται είτε στο κεντρικό 
συνεργείο μας που βρίσκεται στην έδρα της εταιρείας μας «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», Ιερά Οδός 
162, 12242 Αιγάλεω Αττικής, είτε μέσω των τεσσάρων (4) κινητών συνεργείων που 
διαθέτουμε για επί τόπου επέμβαση. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / 
αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την εγγραφή 
ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση εντός το πολύ είκοσι (20) εργάσιμων 
ημερών. Σας υποβάλλουμε την άδεια λειτουργίας του συνεργείου μας. 
* Η παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου μας, καθώς και η διαδικασία τεχνικής 
υποστήριξης (εργασίες συντήρησης και επισκευής) του συνεργείου μας είναι 
πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018. Το 
εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου πλαισίου διαθέτει ISO:9001:2015 και ISO 
14001:2015 ή ισοδύναμα. 
* Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και 
τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις 
τεχνικές προδιαγραφές, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, θα επιδείξουμε 
δείγμα ίδιο ή όμοιο με το προσφερόμενο είδος, σε τόπο που θα υποδείξουμε, εντός δέκα 
(10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή μας. 
* Με την παράδοση του εξοπλισμού θα εκπαιδεύσουμε το προσωπικό σας, σε θέματα 
χειρισμού και συντήρησης του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο αριθμός των εκπαιδευτών 
θα είναι τουλάχιστον δύο (2). Σας υποβάλλουμε πρόγραμμα εκπαίδευσης. 
* Πληρούμε την ελάχιστη απαίτηση του κριτηρίου επιλογής 2.2.4. Καταλληλότητα άσκησης 
επαγγελματικής  δραστηριότητας. 
Η εταιρεία μας είναι εγγεγραμμένη στο ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ (αρ. μητρώου 73061), (αρ. ΓΕΜΗ 000273501000) με αντικείμενα 
δραστηριοτήτων τα εξής: 
Κατασκευή αμαξωμάτων. αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα,
 κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων. 
Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών. 
Άλλες υπηρεσίες κατεργασίας μετάλλων. 
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων. 
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης 

Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης 

Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού 
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Yπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών 

Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων. 
Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων. 
Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων. 
Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού. 
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για την διαχείριση αποβλήτων. 
Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών. 
Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών. 
Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων. 
Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων. 
Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων. 
Χονδρικό εμπόριο προκατασκευασμένων κτιρίων. 
Χονδρικό εμπόριο προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο. 
Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή. 
Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων. 
* Πληρούμε την ελάχιστη απαίτηση του κριτηρίου επιλογής 2.2.5. Οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια.  Διαθέτουμε πιστοληπτική ικανότητα (πλην της έκδοσης 
εγγυητικών επιστολών) ύψους άνω του 1.500.000€.  Το συνολικό ύψος του ετήσιου 
(γενικού) κύκλου εργασιών της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. 
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την τριετία 2017-2019, ανήλθε σε:  
o Διαχειριστική χρήση έτους 2017: 26.574.809,00€  
o Διαχειριστική χρήση έτους 2018: 29.460.580,90€  
o Διαχειριστική χρήση έτους 2019: 43.710.195,57€ 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας 
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την 
τριετία 2017-2019, ανήλθε σε: 33.248.528,49 € . 
Το συνολικό ύψος του ετήσιου ειδικού κύκλου εργασιών της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την τριετία 2017-2019, 

στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από την σύμβαση, [είδος Απορριμματοφόρου 
τύπου πρέσας] ανήλθε σε: 
 

Διαχειριστική χρήση έτους 2017: 10.937.534,27€ 

Διαχειριστική χρήση έτους 2018: 8.629.990,10 € 

Διαχειριστική χρήση έτους 2019: 9.448.679,36 € 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο μέσος ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας 
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την 
τριετία 2017-2019, στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από την σύμβαση [είδος 
Απορριμματοφόρου τύπου πρέσας], ανήλθε σε: 9.672.067,91€. 
-Πληρούμε   την   ελάχιστη   απαίτηση   του κριτηρίου  επιλογής  2.2.6. Τεχνική και 
επαγγελματική επάρκεια. 
Σας υποβάλλουμε κατάλογο κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία 
τριετία ιδίων ή παρόμοιων οχημάτων με το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο 
υποβάλλουμε προσφορά 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

(€) 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

(από – 

έως) 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 16κμ 

322.400,00€ 27.03.2017 

-        

12.07.2017 

ΔΗΜΟΣ 

ΠΑΠΑΓΟΥ- 

ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΚΑΙ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ 16κ.μ. 

168.000,00€ 07/11/2017 

-        

13/12/2017 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 14κ.μ. 

620.000,00€ 02/08/2018 

-        

03/12/2018 

ΔΗΜΟΣ 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ- ΤΜΗΜΑ 4: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΝΕΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ»: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16κ.μ., ΜΕ 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΔΩΝ 

287.419,36€ 22/05/2019 

-        

18/07/2019 

ΔΗΜΟΣ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΗΣ 
ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ 1 

 

348.000,00€ 08/11/2019 

-        

09/12/2019 

ΔΗΜΟΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 16m³ 

288.000,00€ 01/07/2019 

-        

08/10/2019 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

 

Διαθέτουμε αριθμό κατάλληλου εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού που σχετίζεται με το 
αντικείμενο της σύμβασης. 
Το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μας αριθμεί σε άνω των εβδομήντα ατόμων. Κατά την 
εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης η εταιρεία μας θα διαθέτει το κατ' ελάχιστον ζητούμενο 
ανθρώπινο δυναμικό, ήτοι τους εξής: 1) Κοκκινίδης Χαράλαμπος (Μηχανικός αυτοκινήτων), 2) 
Σακελλαράκης Ιωάννης (ειδικότητα μηχανών & συστημάτων αυτοκινήτου), 3) Βαρλάς 
Κωνσταντίνος (Ηλεκτροσυγκολλητής), 4) Βαφάκης Κωνσταντίνος (Ηλεκτροτεχνίτης), 5) 
Σιγάλας Αρτέμιος (ειδικότητας μηχανών αυτοκινήτων), 6) Ζεύκης Παρασκευάς (φανοποιός), 7) 
Μπαντής Βασίλειος (ειδικότητας εργαλειομηχανών), 8) Μερσίνας Κωνσταντίνος (ειδικότητας 
ηλεκτρικών συστημάτων αυτοκινήτου). Υπεύθυνος για τον έλεγχο της ποιότητας τεχνικής 
υποστήριξης είναι ο Γρηγορόπουλος Αθανάσιος (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ). Οι 
ανωτέρω τεχνικοί εργάζονται στην εταιρεία μας με σύμβαση αορίστου χρόνου. 
Θα σας υποβάλουμε με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης κατάσταση προσωπικού, τίτλους 
σπουδών (και τις Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας) με ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, θέση στην 
εταιρεία και χρόνο πρόσληψης όπου αναφέρονται ειδικότητες όπως: • Ηλεκτροτεχνίτης, • 
Μηχανικός Αυτοκινήτων, • Εφαρμοστής, • Ηλεκτρολόγος, • Μηχανολόγος Μηχανικός, • 
Μηχανοτεχνίτης, • Ηλεκτροσυγκολλητής κ.α. Η διαδικασία παροχής τεχνικής υποστήριξης του 
συνεργείου μας (εργασίες συντήρησης και επισκευής), καθώς και η παραγωγική διαδικασία 
του εργοστασίου παραγωγής μας είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 45001:2018. Υπεύθυνος για την διαδικασία πιστοποίησης ISO είναι ο Μπεζμέρτης 
Φίλιππος (Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ). 
* Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας μας, ο τεχνικός εξοπλισμός και εξοπλισμός έρευνας και 
ανάπτυξης μέσω των οποίων διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων μας περιγράφονται 
αναλυτικά και με φωτογραφικό υλικό στο «ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» που σας υποβάλλουμε με 
την προσφορά μας. 
* Η εταιρεία μας διαθέτει άδεια λειτουργίας συνεργείου για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης 
και επισκευής συναφών με το αντικείμενο του διαγωνισμού. Επίσης διαθέτει τέσσερα (4) 
κινητά συνεργεία για επί τόπου επέμβαση σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη. 
Πληρούμε το κριτήριο επιλογής 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 Η παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου μας, καθώς και η διαδικασία 
τεχνικής υποστήριξης (εργασίες συντήρησης και επισκευής) του συνεργείου μας είναι 
πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 KAI ISO 45001:2018. 

 Τo εργοστάσιο κατασκευής τoυ προσφερόμενου πλαισίου διαθέτει 
ISO:9001:2015 και ISO 14001:2015 ή ισοδύναμα.» 
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Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι ο οικονομικός φορέας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλε εμπροθέσμως και 
νομοτύπως τα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 
 

 

7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο 
πρωτόκολλο της υπηρεσίας, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο. 
 

Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο διαγωνιζόμενος με ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξής: 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Δικαιολογητικά  
 

1 «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΕΥΔ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΟΥΣΗΣ (*) 

PROSPECTUS VOLVO FL_signed.pdf 

ΔΗΛΩΣΗ CE CRV2000_signed.pdf 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΑΣ_signed.pdf 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΔΥΝΑΜΕΩΝ_signed.pdf 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ_signed.pdf 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΡΩΝ_signed.pdf 

ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΔΕΙΕΣ.PDF 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO ΚΑΟΥΣΗΣ 
2020.PDF 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ 
ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ_signed.PDF 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE CRV2000.pdf 

ΠΙΣΤΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO VOLVO 2018-

2021.pdf 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_signed.pdf 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ_signed.pdf 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ_signed.pdf 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ_signed.pdf 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ.pdf 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed.pdf 
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ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.pdf 
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.pdf 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.pdf 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.pdf 
 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ.pdf 

 

 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι ο οικονομικός φορέας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλε εμπροθέσμως και 
νομοτύπως τα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, επιπροσθέτως 
υπήρξε επιβεβαίωση της εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής με τον εκδότη της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής, ήτοι, Παγκρήτια τράπεζα, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και 
επιστολή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 
 

Εν συνεχεία η επιτροπή προχώρησε σε βαθμολόγηση των «κριτηρίων ανάθεσης 
Απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3», σύμφωνα με την με 
αρ.πρωτ.5062/10-06-2020 (07/2020) μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 
κεφάλαιο Τεχνικές Προδιαγραφές, Β. Γενικές απαιτήσεις, 16) Συμπληρωματικά Στοιχεία της 
Τεχνικής Προσφοράς, Κριτήρια Ανάθεσης.  
Διαπίστωσε ότι ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών ανά κριτήριο και 
συνεπώς η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης είναι 100 βαθμοί. 
Εφάρμοσε τον τύπο U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 
όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  
σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο πίνακας κριτηρίων ανάθεσης διαμορφώθηκε ως εξής: 
 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 Απορριμματοφόρου οχήματος  τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 

 

     

Α/
Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Κ) 

ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕ
ΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤ
ΑΣ (%)  (σ) 

ΣΤΑΘΜΙΣΜ
ΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟ
ΓΙΑ % 

  ΠΛΑΙΣΙΟ       

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100 6 600,00 

2 

Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 
καυσαερίων 100 5 500,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100 4 400,00 

4 Σύστημα πέδησης 100 4 400,00 
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5 Σύτημα αναρτήσεων  100 4 400,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100 4 400,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100 3 300,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ       

8 

Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας  - υλικά και 
τρόπος κατασκευής 100 10 1.000,00 

9 

Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια  - 

ηλεκτρικό σύστημα 100 10 1.000,00 

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100 6 600,00 

11 

Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο 
απορριμμάτων  100 10 1.000,00 

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100 4 400,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      0,00 

13 Εκπαίδευση προσωπικού 100 5 500,00 

14 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία  100 10 1.000,00 

15 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 
υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων 
ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης  
συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης 100 10 1.000,00 

16 Χρόνος παράδοσης  100 5 500,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 100 10.000,00 

     Συνεπώς προκύπτει ότι: U=10000/100=100 

 

 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ. 10948/21-10-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου 

2. τις υποβληθείσες προσφορές 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

4. τις υπ’ αριθ. 9423/18-09-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου Δωρίδος. 
 

5. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων 
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων 
της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων 
της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-527. 

 

Προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 
 

Την αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής και  της τεχνικής προσφοράς που 
υπέβαλε ο κατωτέρω οικονομικός φορέας, καθώς είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους 
της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν 
παραπάνω: 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός συστήματος 

1 «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

198017 

 

 

 

Αμέσως μετά και σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα 
ακολουθήσει το στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!ZXpKyJn8f3qX9ErOPIw4Ag%7D&bid_number=%7B!!337gpE03KrDHKi3ZaWttbQ%7D&_ti=2131156278&oapc=14&oas=nz5BZAWGUWvjJQlRLAZhCQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!ZXpKyJn8f3qX9ErOPIw4Ag%7D&bid_number=%7B!!337gpE03KrDHKi3ZaWttbQ%7D&_ti=2131156278&oapc=14&oas=nz5BZAWGUWvjJQlRLAZhCQ..
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Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται, ως ακολούθως: 
 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο Πρόεδρος                                                   Τα μέλη 

Αργυρόπουλος Θεόδωρος                          Τσώνος Θεόδωρος  
                                                                        Τίτου Δέσποινα  
 

 

Β. το υπ αριθμόν 2: «Πρακτικό 2 Ηλεκτρονική αποσφράγιση, αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της επιτροπής 
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και 
λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών (Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος 
τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 )», για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
Δήμου Δωρίδος, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 
150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Αριθμ. Διακήρυξης 10948/21-10-

2020), που αφορά τον υπ.αριθμ.συστ. ΕΣΗΔΗΣ, 101027». 
 

Το πρακτικό έχει ως εξής: 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 

 

 

 «Πρακτικό 2 Ηλεκτρονική αποσφράγιση, αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού 
για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών 
οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων 
υλικών (Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 
χωρητικότητας 12m3 )», για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος, 
με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 150.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Αριθμ. Διακήρυξης 10948/21-10-2020), που 
αφορά τον υπ.αριθμ.συστ. ΕΣΗΔΗΣ, 101027 

 

Στο Ευπάλιο σήμερα την 20 Νοεμβρίου 2020, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10:00 μετά την με 
αρ.πρωτ.12330/17-11-2020 πρόσκληση για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ευπαλίου η Επιτροπή Διενέργειας 
διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την με 
αριθμό 22/2020  με ΑΔΑ:ΨΨΑΡΩ9Ζ-ΧΕ7 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  προκειμένου 
να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν 
στο πλαίσιο διενέργειας του  Ηλεκτρονικoύ διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με ανοικτή 
διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ  για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και 
λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών 
(Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 )» για 
τις ανάγκες του Δήμου Δωρίδος, συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 150.000,00€. (Αριθμ. 
Διακήρυξης 10948/21-10-2020), η οποία έλαβε τον 101027 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
Δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ  20PROC007517261 2020-10-21. Για τον ανωτέρω αριθμό 
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συστήματος ΕΣΗΔΗΣ πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση και διαδικασία αποσφράγισης, 
οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου.    
  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 

1) Αργυρόπουλος Θεόδωρος, Πρόεδρος   
2) Τσώνος Θεόδωρος, μέλος 

3) Τίτου Δέσποινα, μέλος 

 

1. Στις 16/11/2020 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
φάκελου «Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» των διαγωνιζομένων, στην 
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους και στην καταχώριση όσων υπέβαλαν 
προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων από αυτούς δικαιολογητικών και των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου αυτών, στο με αρ. 1 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών 
συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών. 
 

2. Σήμερα, σύμφωνα µε το άρθρο 3.1.2γ της διακήρυξης κατόπιν  αποστολής ειδικής 
πρόσκλησης προς τους προσφέροντες µέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ και το άρθρο 100 
παρ.2γ του Ν.4412/2016), η Επιτροπή θα προχωρήσει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, των οποίων οι προσφορές έγιναν δεκτές κατά 
το προηγούμενο στάδιο.  
 

3. Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε 
στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα διαπιστευτήρια της (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό  κωδικό  
πρόσβασης), επέλεξε  τον ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  µε   αριθμό συστήματος   101027.   Η   
Επιτροπή   επισημαίνει   ότι   μέχρι   το   στάδιο   αυτό   της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών. 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. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης στο 
σύστημα των διαπιστευτηρίων από κάθε µέλος της επιτροπής), οι προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Οικονομική 
Προσφορά». 
 

Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές παρουσιάζονται στον πίνακα του υποφακέλου  
(Οικονομική  προσφορά),  όπως  ελήφθη  από  την  πλατφόρμα  του    Εθνικού   Συστήματος    
Ηλεκτρονικών    Δημοσίων    Συβάσεων    (ΕΣΗ∆ΗΣ),    ως ακολούθως: 
 

α/α    Ονοματεπώνυμο  Ημερομηνία  
υποβολής προσφοράς 

Ώρα 

υποβολής προσφοράς 

1 «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. 
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

10/11/2020  14:23:42 

 

Σύμφωνα µε την υπ’ αριθ. 10948/21.10.2020 διακήρυξη του ∆ηµάρχου, κριτήριο 
κατακύρωσης του διαγωνισμού Προμήθειας, βάση του άρθρου 2.3 της διακήρυξης, είναι η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 

τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 
  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Απορριμματοφόρου οχήματος  τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σ) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 
(κ) 

  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 
καυσαερίων 

100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 

5 Σύστημα αναρτήσεων  100-120 4,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     

8 
Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας  - υλικά και 
τρόπος κατασκευής 

100-120 10,00 

9 
Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια  - 

ηλεκτρικό σύστημα 
100-120 10,00 

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 6,00 

11 Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο 
απορριμμάτων  

100-120 10,00 

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100-120 4,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      

13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

14 
 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία  

100-120 10,00 

15 
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 
υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων 
ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης  
συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης 

100-120 10,00 

16 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση 
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι 
τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα 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. 
 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  
U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 
όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  
σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της 
προσφοράς. 

ΑΔΑ: 9Υ39Ω9Ζ-6ΚΟ



Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθμολογία U  προσδιορίζουν την 
ανοιγμένη προσφορά, από τον τύπο: 
 

λ =  Ο.Π. 
U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 
 

Προσωρινός ανάδοχος   θα αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας που θα προσφέρει την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέσης  ποιότητας – 

τιμής, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης και της μελέτης από την Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού. 
  

Σύμφωνα το  με  Πρακτικό 1/16-11-2020 της  Επιτροπής, έγινε δεκτή, ως σύμφωνη µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, η παρακάτω προσφορά της εταιρείας: 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός συστήματος 

1 «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

198017 

 

 

η οποία μετά την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης έλαβε τιμή:  U=10000/100=100 

 

Εν συνεχεία η Επιτροπή προέβη στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς, εφάρμοσε τον 
τύπο  
λ =  Ο.Π.  και κατέγραψε το σταθμισμένο κόστος προμήθειας 

        U 

και το προσφερόμενο κόστος προμήθειας όπως φαίνεται παρακάτω: 
 

 

Α/Α Προμηθευτής 

Σταθμισμένο κόστος 
προμήθειας βάσει της 

οικονομικής προσφοράς 

λ =  Ο.Π. 
U 

 

Κόστος προμήθειας βάσει της 
οικονομικής προσφοράς 

(άνευ Φ.Π.Α.) 

1 

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

λ=(120.000/100)=1200 € 120.000,00 

Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά κρίνεται αποδεκτή, καθώς είναι σύμφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης. 
 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ. 10948/21-10-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου 

2. τις υποβληθείσες προσφορές 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

4. τις υπ’ αριθ. 9423/18-09-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου Δωρίδος. 
5. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων 
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων 
της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων 
της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-527. 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!ZXpKyJn8f3qX9ErOPIw4Ag%7D&bid_number=%7B!!337gpE03KrDHKi3ZaWttbQ%7D&_ti=2131156278&oapc=14&oas=nz5BZAWGUWvjJQlRLAZhCQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!ZXpKyJn8f3qX9ErOPIw4Ag%7D&bid_number=%7B!!337gpE03KrDHKi3ZaWttbQ%7D&_ti=2131156278&oapc=14&oas=nz5BZAWGUWvjJQlRLAZhCQ..
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Προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 
 

Την ανάδειξη του οικονομικού Φορέα  «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. 
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ 094036579 ως προσωρινού αναδόχου της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής 
και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (Προμήθεια ενός (1) 
απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 )», γιατί   η   
προσφορά   του   είναι   πλήρης, σύμφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και προσφέρει: α) το χαμηλότερο σταθμισμένο κόστος (βάση ποιότητας-τιμής)  
β) κόστος προμήθειας χαμηλότερο από το κόστος προμήθειας του προϋπολογισμού της 
μελέτης της προμήθειας και συνεπώς είναι συμφέρουσα για το ∆ήµο. 
 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται, ως ακολούθως: 
 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

Ο Πρόεδρος                                                Τα μέλη 

 

Αργυρόπουλος Θεόδωρος                       Τσώνος Θεόδωρος  
 

                                                                        Τίτου Δέσποινα  
 

 

 

 

 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω η επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει προς την Οικονομική 
Επιτροπή: 
  

Α. την ΕΓΚΡΙΣΗ των,  «Πρακτικού 1, ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης 
δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών & Πρακτικού 2 ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού 
αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 
απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών (Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 
χωρητικότητας 12m3 )», για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος, με Ανοικτή 
Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(Αριθμ. Διακήρυξης 10948/21-10-2020), που αφορά τον υπ.αριθμ.συστ. ΕΣΗΔΗΣ, 101027. 

 

Β. Την ανάδειξη του οικονομικού Φορέα  «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. 
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ 094036579 ως προσωρινού αναδόχου της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων 
αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (Προμήθεια 
ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 )», γιατί   η   
προσφορά   του   είναι   πλήρης, σύμφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και προσφέρει: α) το χαμηλότερο σταθμισμένο κόστος (βάση ποιότητας-τιμής) 
λ=(120.000/100)=1200 β) κόστος προμήθειας 120,000,00€, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 
28.800,00€, συνολικά 148.800,00€,  χαμηλότερο από το κόστος προμήθειας του 
προϋπολογισμού της μελέτης της προμήθειας και συνεπώς είναι συμφέρουσα για το ∆ήµο. 

 

.                            Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη 

  

ΑΔΑ: 9Υ39Ω9Ζ-6ΚΟ



1.Το Άρθρο 40 του Ν.4735/2020, ΦΕΚ Α 197/12-10-2020, «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής 

ΟΤΑ α ' και β ' βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α ' βαθμού», που αντικατέστησε το 

Άρθρο  72 του Ν. 3852/10. 

 

2.Την ανωτέρω εισήγηση της «Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

 - αξιολόγησης προσφορών» του Δήμου Δωρίδος. 

 

 

                                 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α  
 

1. Εγκρίνει τα: Πρακτικό 1, ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης 
δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών & Πρακτικό 2 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και 
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού για την 
προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων 
αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών 
(Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 
χωρητικότητας 12m3 )», για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος, 
με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 150.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Αριθμ. Διακήρυξης 10948/21-10-2020), που 
αφορά τον υπ.αριθμ.συστ. ΕΣΗΔΗΣ, 101027. 

 
2. Αναδεικνύει τον Οικονομικό Φορέα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ 094036579, ως προσωρινό 
ανάδοχο της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και 
λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών (Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος 
τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 )»,  γιατί   η   προσφορά   του   είναι   
πλήρης, σύμφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και προσφέρει:  
α) το χαμηλότερο σταθμισμένο κόστος (βάση ποιότητας - τιμής) 
λ=(120.000/100)=1200  

β) κόστος προμήθειας 120,000,00€, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 28.800,00€, συνολικά 
148.800,00€,  χαμηλότερο από το κόστος προμήθειας του προϋπολογισμού 
της μελέτης της προμήθειας και συνεπώς είναι συμφέρουσα για τον Δήμο. 
 

   Η  απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  234/2020. 
 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφθηκε ως ακολούθως : 
 

Ο Πρόεδρος                        Η υπάλληλος                             Τα μέλη 

                             ( υ π ο γ ρ α φ έ ς ) 
 

Ακριβές      Αντίγραφο 
                              Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 

Σταύρος Πολίτης 
 
 

ΑΔΑ: 9Υ39Ω9Ζ-6ΚΟ


