
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 24 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 30-5-2022 

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, συvεδρίασε σήμερα 

την 30η Μαΐου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και 

ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 16761/26-5-2022 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ 

κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), 

για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης. 

 

        Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Κυριαζής 

Αντώνιος, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος, 7)Σταυρέλης Νικόλαος, 8)Κορδώσης 

Χρήστος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Ζώγκος Ανδρέας. 

   Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   

 

         ΑΠΟΦΑΣΗ 327η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για 

την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

προϋπολογισμού μελέτης 880.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 

84/2021) και κατακύρωσης της σύμβασης» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’αριθμ. 59/669/2021 σε 
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ορθή επανάληψη απόφαση της Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα 

τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’αριθμ. 84/2021 μελέτης, ορίστηκε 

η με διεθνή ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη σύναψη της εν λόγω 

δημόσιας σύμβασης και καθορίστηκαν οι σχετικοί όροι διακήρυξης. Δυνάμει της απόφασης αυτής 

εκδόθηκε η υπ’αριθμ. πρωτ. 38764/28-12-2021 διακήρυξη διαγωνισμού, με την οποία ορίστηκε 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 31-1-2022 και αποσφράγισης προσφορών 

στις 04-02-2022 από την αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 

59/671/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε 

αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 151424. 

  Ακολούθως, θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 04-02-2022 με αριθμό 1 πρακτικό της επιτροπής 

αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη της εν θέματι δημόσιας σύμβασης, το οποίο 

επισυνάπτεται στην παρούσα κι έχει ως εξής: 

  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» 
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗN ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ 
 

Στην Κόρινθο, την 04-02-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και 
Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32), συνεδρίασε η 
επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 59/671/2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να 
αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 151424 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. 
αριθ. 38764/28-12-2021 διακήρυξης του Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ». 
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Ιωάννης Τσολάκης 

2. Τακτικό Μέλος Χρήστος Ζαφειρόπουλος 

3. Τακτικό Μέλος Ελένη Σαββανού 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 38764/28-12-2021 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, 
παρατηρεί τα εξής: 
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, 
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα 
αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 151424. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 31-01-2022 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών είναι η 04-02-2022. 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα 
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 151424 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα 
ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται 
στη συνέχεια, προσφορά από τον παρακάτω οικονομικό φορέα: 
 

α/α Οικονομικός φορέας Ημ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α 29/01/2022 11:51:20 
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α/α Οικονομικός φορέας Ημ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς 

ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση 
των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη 
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την 
παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η 
πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν 
αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του 
διαγωνισμού. 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το 
σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :  
 

α/α Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α 
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

266419 

 
Η επιτροπή ακολούθως προέβη στην καταγραφή του περιεχομένου του υποφακέλου προσφοράς «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών για τον ανωτέρω οικονομικό φορέα ως εξής: 
 
Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ - ΚΟΙΝΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ 

  

1 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ - 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Υπ. Αριθμ. Πρωτ. 671/5-
2-2016 Άδεια Άσκησης Οικονομικής 
Δραστηριότητας από Τμήμα Χορήγησης 
Αδειών της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας 
Αττικής) και 
 2. Υπ. Αριθμ 1179656/19-10-2020 
Γνωστοποίηση Λειτουργίας Δραστηριότητας 
στο Ηλεκτρονικό Σύστημα). 

ΟΧΙ 

2 ISO VOLVO 9001 14001 ISO VOLVO 9001 14001 .pdf ΟΧΙ 

3 ISO ΚΑΟΥΣΗΣ 2020 ISO ΚΑΟΥΣΗΣ 2020.pdf ΟΧΙ 

4 PROSPECTUS ΚΑΟΥΣΗΣ PROSPECTUS ΚΑΟΥΣΗΣ_signed.pdf ΟΧΙ 
    

5 ΔΗΛΩΣΗ CE CRV 2000 ΔΗΛΩΣΗ CE CRV 2000_signed.pdf ΟΧΙ 
    

6 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΟΧΙ 
 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.pdf  

7 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΔΥΝΑΜΕΩΝ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΔΥΝΑΜΕΩΝ.pdf 

ΟΧΙ 

8 ΕΕΕΣ ΕΕΕΣ_signed ΟΧΙ 
   
   

9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2021-2022 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2021-2022.pdf ΟΧΙ 
    

11 ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΑΔΕΙΕΣ. ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΑΔΕΙΕΣ.pdf ΟΧΙ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

   

12 ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ_signed ΟΧΙ 
   

13 ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

    

14 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ HARDOX ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ 
HARDOX_signed.pdf 

ΟΧΙ 

    

15 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ S355J2 (1) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ S355J2 
(1)_signed.pdf 

ΟΧΙ 

    

16 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ S355J2 
(2) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ S355J2 
(2)_signed .pdf 

ΟΧΙ 

17 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ STRENX ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ 
STRENX_signed .pdf 

ΟΧΙ 

18 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE CRV2000 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE CRV2000 .pdf ΟΧΙ 

19 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_signed .pdf ΟΧΙ 

20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

21 ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ_signed.pdf ΟΧΙ 

22 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΟΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΚΑΟΥΣΗΣ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

23 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ.pdf ΟΧΙ 

24 ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΑΝΤΛΙΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΑΝΤΛΙΑΣ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΕΣΑ 12κμ 

  

25 PROSPECTUS ΠΛΑΙΣΙΟΥ PROSPECTUS ΠΛΑΙΣΙΟΥ_signed.pdf ΟΧΙ 

26 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΡΩΝ_signed ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΡΩΝ_signed.pdf ΟΧΙ 

27 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
VOLVO 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
VOLVO_signed.pdf 

ΟΧΙ 

28 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

29 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed.pdf ΟΧΙ 

 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΕΣΑ 16κμ 

  

30 PROSPECTUS ΠΛΑΙΣΙΟΥ PROSPECTUS ΠΛΑΙΣΙΟΥ_signed.pdf ΟΧΙ 

31 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΡΩΝ_signed ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΡΩΝ_signed.pdf ΟΧΙ 

32 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
VOLVO 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
VOLVO_signed.pdf 

ΟΧΙ 

33 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

34 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed.pdf ΟΧΙ 

    

35 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

 
O εν λόγω οικονομικός φορέας κατέθεσε εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης τoν  ενσφράγιστο 
φάκελο, ο οποίος έλαβε αρ. πρωτ.: 2861/01-02-2022.  
  
Οι οικονομικός φορέας συμμετείχε στον διαγωνισμό ως κάτωθι:  
 

Πίνακας Ι – Πίνακας συμμετοχών ανά Τμήμα 

Οικονομικός φορέας Τμήμα 1- Απορριμματοφόρο όχημα 
τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16m3, με 

Τμήμα 2 - Απορριμματοφόρο όχημα 
τύπου πρέσας, χωρητικότητας 

12m3 



ΑΔΑ: ΨΩΑ5ΩΛ7-ΖΓΥ



σύστημα πλύσης κάδων 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Συμμετέχει Συμμετέχει 

 
Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που προσκόμισε, τα 
αποτελέσματα του οποίου αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα 
 

Οικονομικός φορέας 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Optima Bank Eγγύηση υπ’ αριθμ: 
W03205/00/28-01-
2022  

3434/07-02-
2022 

ΝΑΙ Βεβαιώθηκε η εγκυρότητα 
της επιστολής από τον 
αρμόδιο φορέα έκδοσης επί 
της εγγυητικής επιστολής  

 
Επίσης, υπέβαλλε σωστά συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το Ε.Ε.Ε.Σ. σύμφωνα με τους όρους της 
διακήρυξης. 
 
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

• Η Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στην αξιολόγηση της 
τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

για κάθε Τμήμα, στην οποία συμμετείχε ο οικονομικός φορέας (βλέπε Πίνακας Ι – Πίνακας συμμετοχών ανά Τμήμα) ως 
προς την πληρότητα της σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και τους όρους της διακήρυξης με αρ. 38764/28-
12-2021.   

 
B.1 – Απορριμματοφόρα οχήματα 

 
Συμμετείχε: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Είδος 1.1  - Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16m3, με σύστημα πλύσης κάδων (CPV:34144512-

0) 
Είδος 1.2  - Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 12m3 (CPV:34144512-0) 
 
Η τεχνική προσφορά της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι πλήρης ως προς τις 
ελάχιστες απαιτήσεις της μελέτης με αρ.84/2021 .  
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού στη συνέχεια προέβη στη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της εταιρίας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2.3.1 «Κριτήρια ανάθεσης» της 
διακήρυξης. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με τους αντίστοιχους συντελεστές 
βαρύτητας παρουσιάζονται στον Πίνακα Β.1.: 

 
Πίνακας Β.1. Κριτήρια βαθμολόγησης για το Τμήμα 1 - Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, 

χωρητικότητας 16m3, με σύστημα πλύσης κάδων 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α’ - ΠΛΑΙΣΙΟ     

Κ1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

Κ2 Ισχύς & ροπή στρέψης κινητήρα, εκπομπή καυσαερίων 100-120 5,00 
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Κ3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

Κ4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 

Κ5 Σύστημα αναρτήσεων  100-120 4,00 

Κ6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

Κ7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ A’   30,00% 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β’ - ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   

Κ8 
Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά και τρόπος 
κατασκευής 

100-120 10,00 

Κ9 Υδραυλικό σύστημα - αντλία - χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστημα 100-120 9,00 

Κ10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 5,00 

Κ11 Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων  100-120 10,00 

Κ12 Σύστημα πλύσης κάδων  100-120 6,00 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β’   40,00% 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ’ - ΓΕΝΙΚΑ    

Κ13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

Κ14 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία  100-120 10,00 

Κ15 
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση - Τεχνική υποστήριξη - Χρόνος 
παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών - Χρόνος ανταπόκρισης 
συνεργείου - Χρόνος αποκατάστασης 

100-120 10,00 

Κ16 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ’   30,00% 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                           100,00% 

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού αξιολόγησε την προσφορά του διαγωνιζόμενου ανά κριτήριο σύμφωνα με το άρθρο 
2.3.2. της διακήρυξης, υπολόγισε τη συνολική βαθμολογία, με την χρήση των συντελεστών βαρύτητας του Πίνακα Β.1. 
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. 
 
Η τεχνική προσφορά καλύπτει ακριβώς όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
μελέτης. Επομένως για κάθε κριτήριο η επιτροπή έθεσε ως βαθμό «100». Η αναλυτική βαθμολογία ανά κριτήριο για 
τον διαγωνιζόμενο και η συνολική βαθμολογία της, παρουσιάζονται στον  Πίνακα Β.1.1: 
 
 

Πίνακας Β.1.1 Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το Τμήμα 1. 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σi) (%) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΕΙ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Κi 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (σi X 

Κi) 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α’ - ΠΛΑΙΣΙΟ      



ΑΔΑ: ΨΩΑ5ΩΛ7-ΖΓΥ



Κ1 Ωφέλιμο Φορτίο 6,00 100 6,00 

Κ2 
Ισχύς & ροπή στρέψης κινητήρα, εκπομπή 
καυσαερίων 

5,00 100 5,00 

Κ3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 4,00 100 4,00 

Κ4 Σύστημα πέδησης 4,00 100 4,00 

Κ5 Σύστημα αναρτήσεων  4,00 100 4,00 

Κ6 Καμπίνα οδήγησης 4,00 100 4,00 

Κ7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  3,00 100 3,00 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α’ 

30,00% 100 30,00 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β’ - ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ    

Κ8 
Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά και 
τρόπος κατασκευής 

10,00 100 10,00 

Κ9 
Υδραυλικό σύστημα - αντλία - χειριστήρια - 
ηλεκτρικό σύστημα 

9,00 100 9,00 

Κ10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 5,00 100 5,00 

Κ11 
Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο 
απορριμμάτων  

10,00 100 10,00 

Κ12 Σύστημα πλύσης κάδων  6,00 100 6,00 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β’  

40,00% 100 10,00 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ’ - ΓΕΝΙΚΑ     

Κ13 Εκπαίδευση προσωπικού 5,00 100 5,00 

Κ14 
Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία  

10,00 100 10,00 

Κ15 

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

10,00 100 10,00 

Κ16 Χρόνος παράδοσης  5,00 100 5,00 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ’  

30,00% 100 30,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 
  U = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +……+σν*Κν [ν=16] 

100,00%  100,00 

 
Πίνακας Β.2. Κριτήρια βαθμολόγησης για το Τμήμα 2 - Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, 

χωρητικότητας 12m3 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α’ - ΠΛΑΙΣΙΟ     

Κ1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

Κ2 Ισχύς & ροπή στρέψης κινητήρα, εκπομπή καυσαερίων 100-120 5,00 

Κ3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

Κ4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 

Κ5 Σύστημα αναρτήσεων  100-120 4,00 

Κ6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

Κ7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ A’   30,00% 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β’ - ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   

Κ8 Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά και τρόπος κατασκευής 100-120 10,00 

Κ9 Υδραυλικό σύστημα - αντλία - χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστημα 100-120 10,00 

Κ10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 6,00 

Κ11 Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων  100-120 10,00 

Κ12 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 100-120 4,00 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β’   40,00% 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ’ - ΓΕΝΙΚΑ    

Κ13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

Κ14 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία  100-120 10,00 

Κ15 
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση - Τεχνική υποστήριξη - Χρόνος 
παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών - Χρόνος ανταπόκρισης 
συνεργείου - Χρόνος αποκατάστασης 

100-120 10,00 

Κ16 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ’   30,00% 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                           100,00% 

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού αξιολόγησε την προσφορά του διαγωνιζόμενου ανά κριτήριο σύμφωνα με το άρθρο 
2.3.2. της διακήρυξης, υπολόγισε τη συνολική βαθμολογία, με την χρήση των συντελεστών βαρύτητας του Πίνακα Β.1. 
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. 
 
Η τεχνική προσφορά καλύπτει ακριβώς όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. 
Επομένως για κάθε κριτήριο η επιτροπή έθεσε ως βαθμό το «100». Η αναλυτική βαθμολογία ανά κριτήριο για τον 
διαγωνιζόμενο και η συνολική βαθμολογία της, παρουσιάζονται στον  Πίνακα Β.2.1: 
 
Πίνακας Β.2.1 Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το Τμήμα 2. 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σi) (%) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Κi 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (σi 
X Κi) 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α’ - ΠΛΑΙΣΙΟ      

Κ1 Ωφέλιμο Φορτίο 6,00 100 6,00 

Κ2 
Ισχύς & ροπή στρέψης κινητήρα, 
εκπομπή καυσαερίων 

5,00 100 5,00 

Κ3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 4,00 100 4,00 

Κ4 Σύστημα πέδησης 4,00 100 4,00 

Κ5 Σύστημα αναρτήσεων  4,00 100 4,00 

Κ6 Καμπίνα οδήγησης 4,00 100 4,00 

Κ7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  3,00 100 3,00 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α’ 

30,00% 100 30,00 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β’ - ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ    

Κ8 
Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά 
και τρόπος κατασκευής 

10,00 100 10,00 

Κ9 
Υδραυλικό σύστημα - αντλία - χειριστήρια 
- ηλεκτρικό σύστημα 

10,00 100 10,00 

Κ10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 6,00 100 6,00 

Κ11 
Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο 
απορριμμάτων  

10,00 100 10,00 

Κ12 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 4,00 100 4,00 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β’  

40,00% 100 40,00 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ’ - ΓΕΝΙΚΑ     

Κ13 Εκπαίδευση προσωπικού 5,00 100 5,00 

Κ14 
Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  

10,00 100 10,00 

Κ15 

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

10,00 100 10,00 

Κ16 Χρόνος παράδοσης  5,00 100 5,00 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ’  

30,00% 100 30,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
 
  U = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +……+σν*Κν [ν=16] 

100,00%   100,00 

 
Η προσφορά της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προχωρά στην επόμενη φάση του 
διαγωνισμού, δηλαδή στην φάση της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής της προσφοράς για την Προμήθεια  
Απορριμματοφόρων Οχημάτων. 
Η Επιτροπή μετά από την ανωτέρω αξιολόγηση που ολοκληρώθηκε στις 26-04-2022 εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου: 
 
(Α)  την προώθηση της προσφοράς του οικονομικού φορέα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή στην φάση της αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των οικονομικών προφορών, με την ανωτέρω βαθμολογίες τεχνικής προσφοράς ανά τμήμα. 

 
(Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 «Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων 

(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν 
γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς»  

 ΚΑΙ  
 «Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 

διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 
3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας». [Παρ.6 του άρθρου 100 του ν.4412/2016]. 

 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και 
υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα 
 

Με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 11892/27-04-2022 έγγραφό της η επιτροπή διαγωνισμού, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι για κάθε Τμήμα της υπό ανάθεση σύμβασης της διακήρυξης με αρ. 38764/28-12-2021 

υποβλήθηκε μια προσφορά, ζήτησε τον ορισμό ημερομηνίας αποσφράγισης των οικονομικών 

προσφορών, πριν την έγκριση του πρακτικού με αριθμό 1 από την Οικονομική Επιτροπή.  Με το 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 12135/29-4-2022 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων ορίστηκε ημερομηνία 

αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών η 03-05-2022. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 03-05-2022 με αριθμό 2 πρακτικό 

για την αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης 

διαδικασιών για τη σύναψη της εν θέματι δημόσιας σύμβασης, το οποίο επισυνάπτεται στην 

παρούσα κι έχει ως εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.2 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» 
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΑΝΩ ΤΩΝ 

ΟΡΙΩΝ 
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Στην Κόρινθο, σήμερα 03-05-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία του Τμήματος 
Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, Κολιάτσου 32, 1ος όροφος, συνεδρίασε η 
επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. 59/671/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. 
αριθ. 151424 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. Αριθ. 38764/28-12-2021 διακήρυξης του Δήμου 
Κορινθίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ».  
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Ιωάννης Τσολάκης 

2. Τακτικό Μέλος Χρήστος Ζαφειρόπουλος 

3. Τακτικό Μέλος Ελένη Σαββανού 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 38764/28-12-2021 διακήρυξη του Δήμου 
Κορινθίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», το έγγραφο με αρ. 
12135/29-04-2022 περί ανακοίνωσης αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και το νομικό 
πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους 
απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική 
φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. 
Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν και 
συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» με αποτέλεσμα να είναι 
δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.  
Αναφορικά με το περιεχόμενο των προσφορών η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτή περιελάμβανε τα 
διάφορα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία και προχώρησε στην αξιολόγηση της οικονομικής 
προσφοράς του οικονομικού φορέα: 
 

α/α Οικονομικός φορέας 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 
του οποίου την προσφορά σύμφωνα με το Αρ.1 Πρακτικό της, η επιτροπή διαγωνισμού είχε 
εισηγηθεί την πρόκριση στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. Στο σημείο αυτό 
η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της αποσφράγισης και προχώρησε στην αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών για κάθε Τμήμα.  

 

Η επιτροπή εξέτασε το αρχείο «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed.pdf» της 
οικονομικής προσφοράς της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 2.3.1 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού. 
 
Όπως προκύπτει από τον έλεγχο του υποβληθέντος αρχείου «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed.pdf», ο οικονομικός φορέας επισύναψε στον ηλεκτρονικό φάκελο της 
οικονομικής προσφοράς το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο όπου αποτυπώνεται η οικονομική της 
προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένη, σε μορφή αρχείου .pdf και η οποία είναι σύμφωνη με το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
 
Στο συγκεκριμένο αρχείο αποτυπώνεται με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή μονάδας για τα δύο 
τμήματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα της διακήρυξης του διαγωνισμού. 
 

Από τον έλεγχο των παραπάνω, διαπιστώθηκε ότι τεκμηριώνεται η συμμόρφωση της οικονομικής 
προσφοράς του οικονομικού φορέα για τα δύο τμήματα και κρίνεται αποδεκτή. 
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Η συνολική αμοιβή του αναδόχου σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του καταγράφεται στον 
παρακάτω πίνακα ως εξής: 

 

 

α/α Τμήμα – 
Πρεριγραφή 
είδους 

μ/μ 
Ποσό- 
τητα 

Εκτιμώμεν
η αξία ανά 
μ/μ (€) 

Προσφερό
μενη τιμή 
ανά μ/μ(€) 

ΦΠΑ  
24% (€) 

Τελικό 
σύνολο 
ανά μ/μ (€) 

1. Απορριμματοφό
ρο όχημα 
τύπου πρέσας, 
χωρητικότητας 
16m3, με 
σύστημα 
πλύσης κάδων 

τεμ 

3 195.000,00 194.000,00 46.560,00 240.560,00 

2. Απορριμματοφό
ρο όχημα 
τύπου πρέσας, 
χωρητικότητας 
12m3 

τεμ 

1 125.000,00 124.000,00 29.760,00 153.760,00 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 2.3.1 της Διακήρυξης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά ανά τμήμα είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής  
προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο 
μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  
 

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Συνολική βαθμολογία τεχνικής 
προσφοράς 

ΤΜΗΜΑ 1 
Mε βάση τα ανωτέρω και την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα για το τμήμα 1 
προκύπτουν ότι:  
Προσφερθείσα τιμή = 194.000,00 € 
 
Συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα είναι 100 σύμφωνα με το 
Πρακτικό Αρ.1 της επιτροπής.  
Επομένως:   

Λ = 
194.000,00 

 = 194 
100 

 
Καταχώριση προσφορών κατά σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολογία τους 
σύμφωνα με τα ανωτέρω για το Τμήμα 1 και τα αναφερόμενα στην παρ. (δ) του άρθρου 3.1.2 
της διακήρυξης: 
 

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

 

ΤΜΗΜΑ 2 
Mε βάση τα ανωτέρω και την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα για το τμήμα 1 
προκύπτουν ότι:  
Προσφερθείσα τιμή = 124.000,00 € 
 
Συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα είναι 100 σύμφωνα με το 
Πρακτικό Αρ.1 της επιτροπής.  
Επομένως:   
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Λ = 
124.000,00 

 = 124 
100 

 
Καταχώριση προσφορών κατά σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολογία τους 
σύμφωνα με τα ανωτέρω για το Τμήμα 2 και τα αναφερόμενα στην παρ. (δ) του άρθρου 3.1.2 
της διακήρυξης: 
 

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

 
Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
 
Την έγκριση του παρόντος πρακτικού σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης «[..] το 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό κατάταξης των 
προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  
με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών. 
ΚΑΙ  
«Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των 
σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και 
Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του 
τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας». [Παρ.6 
του άρθρου 100 του ν.4412/2016] 
 
Η Επιτροπή ολοκλήρωσε σε αυτό το σημείο το έργο της μέχρι και την αξιολόγηση των Οικονομικών 
Προσφορών, συνέταξε το  παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) 
αντίγραφα.  
 

 

Με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 12272/03-5-2022 έγγραφό της η επιτροπή διαγωνισμού, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι για κάθε Τμήμα της υπό ανάθεση σύμβασης της διακήρυξης με αρ. 38764/28-12-2021 

υποβλήθηκε μια προσφορά, ζήτησε την έκδοση πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του ν.4412/2016, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, και στην παράγραφο 3.2 της διακήρυξης διαγωνισμού για την εν θέματι 

προμήθεια, πριν την έγκριση του πρακτικού με αριθμό 2 από την Οικονομική Επιτροπή.  Με το υπ΄ 

αριθ. πρωτ. 12478/04-05-2022 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ να υποβάλλει εντός 

τασσόμενης προθεσμίας τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

διακήρυξη διαγωνισμού και την κείμενη νομοθεσία. 

Τέλος, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 18-5-2022 με αριθμό 3 

πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης 

διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν θέματι προμήθειας, το οποίο επισυνάπτεται 

στην παρούσα κι έχει ως εξής: 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.3 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» 
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ 
 

Στην Κόρινθο, την 18-05-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος 
Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου 
Κορινθίων (Κολιάτσου 32), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 59/671/2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 151424 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 38764/28-12-2021 διακήρυξης του Δήμου, για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ». 
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Ιωάννης Τσολάκης 

2. Τακτικό Μέλος Χρήστος Ζαφειρόπουλος 

3. Τακτικό Μέλος Ελένη Σαββανού 

 
Με το υπ’ αριθ. 2 Πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και 
ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα επιτροπή πρότεινε την 
ανάδειξη του κάτωθι οικονομικού φορέα ως προσωρινό ανάδοχο ως εξής:  
 

α/α 
Τμήμα 

Οικονομικός φορέας Περιγραφή 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α 
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, 
χωρητικότητας 16m3, με σύστημα πλύσης κάδων 

2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α 
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, 
χωρητικότητας 12m3 

 
Σε συνέχεια του πρακτικού αυτού, απεστάλη στον ανωτέρω προσωρινό ανάδοχο, πρόσκληση με 
την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδοποίησης σε αυτούς με αρ. πρωτ.: 12478/04-05-2022 [κοινοποίηση στις 04-05-2022], 
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 
2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 3.2. της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον 
προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf 
και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν, το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από 
την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω 
παραγράφου 2.4.2.5 της διακήρυξης. 
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ήταν η 16-05-2022.  
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Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, συνδέθηκε στο 
σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), μελών 
της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 151424 και διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, 
στο διαγωνισμό τα δικαιολογητικά κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο.  
 
Η επιτροπή κατέγραψε τα υποβληθέντα αρχεία των δικαιολογητικών κατακύρωσης στον Πίνακα 1, 
τα οποία είχαν υποβληθεί μέσω του συστήματος Επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο 
του διαγωνισμού. 
 
Πίνακας 1. Δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τα Τμήματα 1 και 2 

Όνομα αρχείου (.pdf) 

ISO VOLVO 9001 14001 

ISO ΚΑΟΥΣΗΣ 2020 

TaxisNET 04052022 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΦΚΑ ΝΟΜ ΕΚΠΡΟΣ_ΑΚ_11_01_2022_08_07_2022 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΦΚΑ ΝΟΜ ΕΚΠΡΟΣ_ΙΚ_12_01_2022_11_07_2022 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΦΚΑ_11_01_2022 Λ_08_07_2022 

ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2021-2022 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ_ΙΣΧΥΟΝ_ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΕΜΗ 20_04_2022 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ 29_03_2022 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 20_04_2022 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ 20_04_2022 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ_20_04_2022 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 11_05_2022 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 29_03_2022 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 28_03_2022 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01032022 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝ_ 01032022 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01032022 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01032022 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01032022 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑTAKYΡΩΣΗΣ_signed 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ_ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ_Λ 28022022 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ_ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ_Λ 06062022 

Υποφάκελος - ΦΕΚ 

1971-120 

1975-113 

1978-259 

1990-211 

1990-219 

1992-5207 

1994-4861 

1998-8729 

2000-9547 

2002-3886 

2003-7739 

2006-873 

2007-10616 

2009-1686 

2010-15089 

2010-15105 

2011-12616 
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2012-539 

2013-4785 

2015-801 (ΠΑΛΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΣ) 

 
Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, του οποίου 
τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 2.  
 
Ο οικονομικός φορέας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

υπέβαλε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης στις 12-05-2022, ως εξής:  

 
Πίνακας 2. Αποτελέσματα ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.  

Απαιτήσεις / Αποδεικτικά 
Μέσα 

Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολ
ή 

Αριθμός 
Εγγράφου 

Αρχή Έκδοσης 

Αντίγραφο ποινικού 
μητρώου του  Ιωάννη 
Καούση του Ιωάννη 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 97657/01-03-2022 

Εισαγγελία 
Πρωτοδικών 

Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού 
μητρώου του Ανδρέα 
Καούση του Αντωνίου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 97656/01-03-2022 

Εισαγγελία 
Πρωτοδικών 

Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού 
μητρώου του  Ιωάννη 
Καούση του Αντωνίου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 97654/01-03-2022 

Εισαγγελία 
Πρωτοδικών 

Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού 
μητρώου του  Δημήτριου 
Καούση του Ιωάννη 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 97652/01-03-2022 

Εισαγγελία 
Πρωτοδικών 

Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού 
μητρώου του Παναγιώτη 
Τουρίκη του Ευάγγελου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 97664/01-03-2022 

Εισαγγελία 
Πρωτοδικών 

Αθηνών 

Αποδεικτικό ενημερότητας 
για χρέη προς το Δημόσιο 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β), i 

ΝΑΙ 
ΑΡ.74075481 /06-
05-2022 ΛΗΞΗ 06-

06-2022 
ΑΑΔΕ 

Αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας για 
συμμετοχή σε διαγωνισμό 
προμηθειών Δημοσίου   

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β), ii 

ΝΑΙ 
ΑΡ. 65519 /11-01-
2022 ΛΗΞΗ 08-07-

2022 
e-ΕΦΚΑ 

Υπεύθυνη δήλωση 
αναφορικά με τους 
οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην 
περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας έχει 
την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα αφορά 
Οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) 
στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές. 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β), ii 

ΝΑΙ 12-05-2022 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α 
ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη 
έκδοσης δικαστικής ή 
διοικητικής απόφασης με 
τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεων όσον αφορά 

2.2.3.2 (α) 
και 2.2.9.2 

παρ. (Β.1 β. 
iii) 

ΝΑΙ 12-05-2022 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α 
ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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Απαιτήσεις / Αποδεικτικά 
Μέσα 

Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολ
ή 

Αριθμός 
Εγγράφου 

Αρχή Έκδοσης 

στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  

Ενιαίο Πιστοποιητικό 
Δικαστικής Φερεγγυότητας 
από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι 
δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ. (Β.1.γ.i) 

ΝΑΙ 

18646/20-04-2022 Πρωτοδικείο Αθηνών 

Ένορκη βεβαίωση 
αρ.3.245/24-02-

2022 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α 
ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. 
από το οποίο προκύπτει ότι 
το νομικό πρόσωπο δεν 
έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση 
των εταίρων. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ.(Β.1.γ.ii) 
ΝΑΙ 

ΑΡ. 
1825227.2675070/ 

20-04-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ 
/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ 

Εκτύπωση της καρτέλας 
“Στοιχεία Μητρώου/ 
Επιχείρησης” από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα 
της 
Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, όπως 
αυτά εμφανίζονται στο 
taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή 
της επιχειρηματικής 
δραστηριότητάς τους. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2. 

παρ. 
(Β.1.γ.iii) 

ΝΑΙ 04-05-2022 ΑΑΔΕ 

Για τις λοιπές περιπτώσεις 
της παραγράφου 2.2.3.4, 
υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν 
στο πρόσωπό του οι 
οριζόμενοι στην 
παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού 

2.2.3.4 
(λοιπές 

περιπτώσεις) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.1.δ) ΝΑΙ 12-05-2022 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α 
ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Για την παράγραφο 
2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση 
του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα περί μη 
επιβολής σε βάρος του της 
κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσία 

2.2.3.9 και 
2.2.9.2 παρ. 

(Β.1.ε) 

ΝΑΙ 12-05-2022 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α 
ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση 
του οικείου επαγγελματικού 
(ή εμπορικού) μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. 

2.2.4 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.2) 
ΝΑΙ 5169/11-05-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 
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Απαιτήσεις / Αποδεικτικά 
Μέσα 

Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολ
ή 

Αριθμός 
Εγγράφου 

Αρχή Έκδοσης 

Πιστοποιητικό κατά το 
πρότυπο διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001 (ή 
ισοδύναμo) 

2.2.7 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.5.α)  
ΝΑΙ 

ΑΡ. GR 
001248/23-09-

2022  
ΛΗΞΗ 05-10-2023 

BUREAU VERITAS 

Πιστοποιητικό κατά το 
διαχείρισης ISO 14001 (ή 
ισοδύναμo) ή με το 
σύστημα οικολογικής 
διαχείρισης και ελέγχου 
(EMAS) της Ένωσης 

2.2.7 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.5.β) 
ΝΑΙ 

ΑΡ. GR 
001249/23-09-

2022  
ΛΗΞΗ 05-10-2023 

BUREAU VERITAS 

Πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης 

2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6.i) 
ΝΑΙ 

ΑΡ. 
1825227.2675070/ 

20-04-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ 
/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Γενικό πιστοποιητικό 
μεταβολών. 

2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6.ii) 
ΝΑΙ 

ΑΡ. 
1825227.2675071/ 

20-04-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ 
/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ 

 
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον αριθμό 
13849/13-05-2022 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη 
διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή. Η κατάθεση του φυσικού φακέλου 
είναι εμπρόθεσμη. 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε 
έντυπη μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.  
 
Η επιτροπή διαγωνισμού έχοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή τα 
κάτωθι: 
 
(Α) Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» ως αναδόχου της προμήθειας με  τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» σύμφωνα με τον Πίνακα 3.  

 
Πίνακας 3. Πίνακας κατακύρωσης για τοv οικονομικό φορέα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» 
 
 

α/α Τμήμα – 
Περιγραφή είδους 

μ/μ 
Ποσό- 
τητα 

Τιμή ανά 
μ/μ(€) 

Σύνολο 
ΦΠΑ  

24% (€) 

Τελικό 
σύνολο ανά 

μ/μ (€) 

3. Απορριμματοφόρο 
όχημα τύπου 
πρέσας, 
χωρητικότητας 
16m3, με σύστημα 
πλύσης κάδων 

τεμ 3 194.000,00 582.000,00 139.680,00 721.680,00 

4. Απορριμματοφόρ
ο όχημα τύπου 
πρέσας, 

τεμ 1 124.000,00 124.000,00 29.760,00 153.760,00 
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α/α Τμήμα – 
Περιγραφή είδους 

μ/μ 
Ποσό- 
τητα 

Τιμή ανά 
μ/μ(€) 

Σύνολο 
ΦΠΑ  

24% (€) 

Τελικό 
σύνολο ανά 

μ/μ (€) 

χωρητικότητας 
12m3 

  ΣΥΝΟΛΟ  706.000,00 169.440,00 875.440,00 

 
(Β) Την έγκριση του παρόντος πρακτικού  
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο 

καθαρόγραψε και  υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα. 

Κατόπιν των ανωτέρων ο Πρόεδρος προτείνει α)την έγκριση των ως άνω αναφερόμενων 

πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη της εν θέματι δημόσιας σύμβασης, 

και β)την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» ως αναδόχου της εν λόγω προμήθειας και 

την κατακύρωση σε αυτήν της σχετικής δημόσιας σύμβασης με ποσό προσφοράς 706.000,00€  

πλέον ΦΠ.Α σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 18-5-2022 πρακτικό 

με αριθμό 3 της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών διαγωνισμού. 

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ¨….. η μία μόνο 

συμμετοχή στον διαγωνισμό με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι προδιαγραφές που είχαμε βάλει 

στην διακήρυξη ήταν περιοριστικές για να λάβει μέρος μόνο η συγκεκριμένη εταιρεία. Η έκπτωση 

είναι πολύ μικρή και το καταψηφίζω διότι είναι υπερκοστολογημένο και συμμετείχε στο διαγωνισμό 

μόνο μία εταιρεία. 

Ο Προέδρος αναφέρει ότι ¨…εμείς τον διαγωνισμό το κάναμε διεθνή και με προδιαγραφές για να 

συμμετέχουν όσο το δυνατό περισσότερες εταιρείες, είναι αναγκαίο να προμηθευτούμε τα 

απορριμματοφόρα, διότι αυτά που έχουμε δεν επαρκούν. 

 Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος παίρνοντας τον λόγο ¨…ρωτάει τον Δήμαρχο γιατί τα 

απορριμματοφόρα που ήδη έχουμε προμηθευτεί εδώ και 3 μήνες δεν κυκλοφορούν. 

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Κορδώσης Χρήστος μεταξύ άλλων αναφέρει ότι¨…καταψηφίζει το θέμα 

διότι στον διαγωνισμό συμμετείχε μόνο μία εταιρεία και η έκπτωση που έδωσε είναι πολύ χαμηλή.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 

του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καθώς 

και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, έστω κι αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω  

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντων των κ.κ. Αλέξανδρου Πνευματικού και Χρήστου Κορδώση) 
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  Α.- Εγκρίνει τα α)από 04-02-2022 με αριθμό 1, β)από 03-05-2022 με αριθμό 2 και γ)από 18-05-

2022 με αριθμό 3 πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού 

μελέτης 880.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 84/2021), με ανοικτό 

διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 151424, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα. 

 

  Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο για το σύνολο των ειδών του ως άνω Διαγωνισμού τον οικονομικό 

φορέα με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

(Α.Φ.Μ.094036579, Ιερά Οδός 162, Αιγάλεω Αττικής ΤΚ 12242) με αριθμό προσφοράς 

συστήματος ΕΔΗΔΗΣ 266419, και κατακυρώνει σε αυτήν τη Σύμβαση με ποσό προσφοράς 

706.000,00€ πλέον ΦΠ.Α σύμφωνα (875.440,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ως ο κάτωθι 

πίνακας του από 18-05-2022 με αριθμό 3 πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης 

διαδικασιών: 

 

 

α/α Τμήμα – Περιγραφή 

είδους 
μ/μ 

Ποσό- 

τητα 

Τιμή ανά 

μ/μ(€) 
Σύνολο 

ΦΠΑ  

24% (€) 

Τελικό σύνολο 

ανά μ/μ (€) 

1. Απορριμματοφόρο 
όχημα τύπου πρέσας, 
χωρητικότητας 16m3, με 
σύστημα πλύσης κάδων 

τεμ 3 194.000,00 582.000,00 139.680,00 721.680,00 

2. Απορριμματοφόρο 
όχημα τύπου πρέσας, 
χωρητικότητας 12m3 

τεμ 1 124.000,00 124.000,00 29.760,00 153.760,00 

  ΣΥΝΟΛΟ  706.000,00 169.440,00 875.440,00 

 

  Γ.- Για την αναστολή της σύναψης των Συμβάσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 

4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν. 

 

  Δ.- - Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι: 

1. το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ [Αρ. 50125/06-08-2020 Απόφαση του Υπουργείου 

Εσωτερικών και 63687/01-10-2020, 68373/16-10-2020 τροποποιήσεις αυτής, στον άξονα 

προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» και τίτλο «Προμήθεια 

απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών». με ποσό 660.000,00€] για την Προμήθεια απορριμματοφόρων 

2. ο Δήμος Κορινθίων (Ίδιοι πόροι) με ποσό 220.400,00€ για την προμήθεια μεταφορικών 

μέσων. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ του Δήμου Κορινθίων έτους 2021 ως εξής: 

 

ΚΑ  Ποσό (€) 
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20/7132.0001 220.400,00 

64/7132.0002 660.000,00 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  25827/08-09-2021 (ΑΔΑΜ 

21REQ009814287/23-12-2021, ΑΔΑ: 6ΓΜΓΩΛ7-9ΤΜ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση 

δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβε α/α 603/2021, 331/2022 και 731/2022 

καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα. 

          

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/327/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 15-06-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

Επισυνάπτονται τα α)από 04-02-2022 με αριθμό 1, β)από 03-05-2022 με αριθμό 2 και γ)από 18-05-

2022 με αριθμό 3 πρακτικά επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού: 

 

Α) 

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΚΚΟΟΡΡΙΙΝΝΘΘΙΙΩΩΝΝ  

ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ττοουυ  ΆΆρρθθρροουυ  222211  ((ΝΝ..44441122//22001166))  
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» 
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗN ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ 
 

Στην Κόρινθο, την 04-02-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και 
Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32), συνεδρίασε η 
επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 59/671/2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να 
αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 151424 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. 
αριθ. 38764/28-12-2021 διακήρυξης του Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ». 
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Ιωάννης Τσολάκης 

2. Τακτικό Μέλος Χρήστος Ζαφειρόπουλος 

3. Τακτικό Μέλος Ελένη Σαββανού 

 



ΑΔΑ: ΨΩΑ5ΩΛ7-ΖΓΥ



Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 38764/28-12-2021 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, 
παρατηρεί τα εξής: 
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, 
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα 
αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 151424. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 31-01-2022 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών είναι η 04-02-2022. 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα 
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 151424 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα 
ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται 
στη συνέχεια, προσφορά από τον παρακάτω οικονομικό φορέα: 
 

α/α Οικονομικός φορέας Ημ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α 
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

29/01/2022 11:51:20 

 
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση 
των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη 
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την 
παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η 
πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν 
αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο 
στάδιο του διαγωνισμού. 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το 
σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :  
 

α/α Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α 
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

266419 

 
Η επιτροπή ακολούθως προέβη στην καταγραφή του περιεχομένου του υποφακέλου προσφοράς «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών για τον ανωτέρω οικονομικό φορέα ως εξής: 
 
Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ - ΚΟΙΝΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ 

  

1 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ - 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Υπ. Αριθμ. Πρωτ. 671/5-
2-2016 Άδεια Άσκησης Οικονομικής 
Δραστηριότητας από Τμήμα Χορήγησης 
Αδειών της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας 
Αττικής) και 
 2. Υπ. Αριθμ 1179656/19-10-2020 
Γνωστοποίηση Λειτουργίας 
Δραστηριότητας στο Ηλεκτρονικό 
Σύστημα). 

ΟΧΙ 

2 ISO VOLVO 9001 14001 ISO VOLVO 9001 14001 .pdf ΟΧΙ 

3 ISO ΚΑΟΥΣΗΣ 2020 ISO ΚΑΟΥΣΗΣ 2020.pdf ΟΧΙ 

4 PROSPECTUS ΚΑΟΥΣΗΣ PROSPECTUS ΚΑΟΥΣΗΣ_signed.pdf ΟΧΙ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

5 ΔΗΛΩΣΗ CE CRV 2000 ΔΗΛΩΣΗ CE CRV 2000_signed.pdf ΟΧΙ 
    

6 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΟΧΙ 
 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.pdf  

7 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΔΥΝΑΜΕΩΝ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΔΥΝΑΜΕΩΝ.pdf 

ΟΧΙ 

8 ΕΕΕΣ ΕΕΕΣ_signed ΟΧΙ 
   
   

9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2021-2022 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2021-2022.pdf ΟΧΙ 
    

11 ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΑΔΕΙΕΣ. ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΑΔΕΙΕΣ.pdf ΟΧΙ 
   

12 ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ_signed ΟΧΙ 
   

13 ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

    

14 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ HARDOX ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ 
HARDOX_signed.pdf 

ΟΧΙ 

    

15 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ S355J2 (1) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ S355J2 
(1)_signed.pdf 

ΟΧΙ 

    

16 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ S355J2 
(2) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ S355J2 
(2)_signed .pdf 

ΟΧΙ 

17 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ STRENX ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ 
STRENX_signed .pdf 

ΟΧΙ 

18 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE CRV2000 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE CRV2000 .pdf ΟΧΙ 

19 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_signed .pdf ΟΧΙ 

20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

21 ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ_signed.pdf ΟΧΙ 

22 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΟΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΚΑΟΥΣΗΣ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

23 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ.pdf ΟΧΙ 

24 ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΑΝΤΛΙΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΑΝΤΛΙΑΣ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΕΣΑ 12κμ 

  

25 PROSPECTUS ΠΛΑΙΣΙΟΥ PROSPECTUS ΠΛΑΙΣΙΟΥ_signed.pdf ΟΧΙ 

26 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΡΩΝ_signed ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΡΩΝ_signed.pdf ΟΧΙ 

27 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
VOLVO 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
VOLVO_signed.pdf 

ΟΧΙ 

28 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

29 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed.pdf ΟΧΙ 

 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΕΣΑ 16κμ 

  

30 PROSPECTUS ΠΛΑΙΣΙΟΥ PROSPECTUS ΠΛΑΙΣΙΟΥ_signed.pdf ΟΧΙ 

31 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΡΩΝ_signed ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΡΩΝ_signed.pdf ΟΧΙ 

32 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
VOLVO 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
VOLVO_signed.pdf 

ΟΧΙ 



ΑΔΑ: ΨΩΑ5ΩΛ7-ΖΓΥ



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

33 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

34 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed.pdf ΟΧΙ 

    

35 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

 
O εν λόγω οικονομικός φορέας κατέθεσε εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης τoν  ενσφράγιστο 
φάκελο, ο οποίος έλαβε αρ. πρωτ.: 2861/01-02-2022.  
 Οι οικονομικός φορέας συμμετείχε στον διαγωνισμό ως κάτωθι:  
 

Πίνακας Ι – Πίνακας συμμετοχών ανά Τμήμα 

Οικονομικός φορέας Τμήμα 1- Απορριμματοφόρο όχημα 
τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16m3, 

με σύστημα πλύσης κάδων 

Τμήμα 2 - Απορριμματοφόρο 
όχημα τύπου πρέσας, 
χωρητικότητας 12m3 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Συμμετέχει Συμμετέχει 

 
Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που προσκόμισε, τα 
αποτελέσματα του οποίου αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα 
 

Οικονομικός φορέας 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Optima Bank Eγγύηση υπ’ αριθμ: 
W03205/00/28-01-
2022  

3434/07-02-
2022 

ΝΑΙ Βεβαιώθηκε η εγκυρότητα 
της επιστολής από τον 
αρμόδιο φορέα έκδοσης επί 
της εγγυητικής επιστολής  

 
Επίσης, υπέβαλλε σωστά συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το Ε.Ε.Ε.Σ. σύμφωνα με τους όρους της 
διακήρυξης. 
 
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

• Η Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στην αξιολόγηση της 
τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

για κάθε Τμήμα, στην οποία συμμετείχε ο οικονομικός φορέας (βλέπε Πίνακας Ι – Πίνακας συμμετοχών ανά Τμήμα) ως 
προς την πληρότητα της σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και τους όρους της διακήρυξης με αρ. 38764/28-
12-2021.   

 
B.1 – Απορριμματοφόρα οχήματα 
Συμμετείχε: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Είδος 1.1  - Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16m3, με σύστημα πλύσης κάδων (CPV:34144512-

0) 
Είδος 1.2  - Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 12m3 (CPV:34144512-0) 
 
Η τεχνική προσφορά της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι πλήρης ως προς τις 
ελάχιστες απαιτήσεις της μελέτης με αρ.84/2021 .  
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού στη συνέχεια προέβη στη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της εταιρίας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2.3.1 «Κριτήρια ανάθεσης» της 
διακήρυξης. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με τους αντίστοιχους συντελεστές 
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βαρύτητας παρουσιάζονται στον Πίνακα Β.1.: 
 

Πίνακας Β.1. Κριτήρια βαθμολόγησης για το Τμήμα 1 - Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, 
χωρητικότητας 16m3, με σύστημα πλύσης κάδων 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α’ - ΠΛΑΙΣΙΟ     

Κ1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

Κ2 Ισχύς & ροπή στρέψης κινητήρα, εκπομπή καυσαερίων 100-120 5,00 

Κ3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

Κ4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 

Κ5 Σύστημα αναρτήσεων  100-120 4,00 

Κ6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

Κ7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ A’   30,00% 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β’ - ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   

Κ8 
Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά και τρόπος 
κατασκευής 

100-120 10,00 

Κ9 
Υδραυλικό σύστημα - αντλία - χειριστήρια - ηλεκτρικό 
σύστημα 

100-120 9,00 

Κ10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 5,00 

Κ11 Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων  100-120 10,00 

Κ12 Σύστημα πλύσης κάδων  100-120 6,00 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β’   40,00% 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ’ - ΓΕΝΙΚΑ    

Κ13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

Κ14 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία  100-120 10,00 

Κ15 
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση - Τεχνική υποστήριξη - 
Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών - Χρόνος 
ανταπόκρισης συνεργείου - Χρόνος αποκατάστασης 

100-120 10,00 

Κ16 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ’   30,00% 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                           100,00% 

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού αξιολόγησε την προσφορά του διαγωνιζόμενου ανά κριτήριο σύμφωνα με το άρθρο 
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2.3.2. της διακήρυξης, υπολόγισε τη συνολική βαθμολογία, με την χρήση των συντελεστών βαρύτητας του Πίνακα Β.1. 
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. 
 
Η τεχνική προσφορά καλύπτει ακριβώς όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
μελέτης. Επομένως για κάθε κριτήριο η επιτροπή έθεσε ως βαθμό «100». Η αναλυτική βαθμολογία ανά κριτήριο για 
τον διαγωνιζόμενο και η συνολική βαθμολογία της, παρουσιάζονται στον  Πίνακα Β.1.1: 
 
 

Πίνακας Β.1.1 Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το Τμήμα 1. 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σi) 
(%) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

Κi 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

(σi X Κi) 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α’ - ΠΛΑΙΣΙΟ      

Κ1 Ωφέλιμο Φορτίο 6,00 100 6,00 

Κ2 
Ισχύς & ροπή στρέψης κινητήρα, 
εκπομπή καυσαερίων 

5,00 100 5,00 

Κ3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 4,00 100 4,00 

Κ4 Σύστημα πέδησης 4,00 100 4,00 

Κ5 Σύστημα αναρτήσεων  4,00 100 4,00 

Κ6 Καμπίνα οδήγησης 4,00 100 4,00 

Κ7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  3,00 100 3,00 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α’ 

30,00% 100 30,00 

 
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β’ - 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

   

Κ8 
Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - 
υλικά και τρόπος κατασκευής 

10,00 100 10,00 

Κ9 
Υδραυλικό σύστημα - αντλία - 
χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστημα 

9,00 100 9,00 

Κ10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 5,00 100 5,00 

Κ11 
Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο 
απορριμμάτων  

10,00 100 10,00 

Κ12 Σύστημα πλύσης κάδων  6,00 100 6,00 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β’  

40,00% 100 10,00 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ’ - ΓΕΝΙΚΑ     

Κ13 Εκπαίδευση προσωπικού 5,00 100 5,00 
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Κ14 
Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  

10,00 100 10,00 

Κ15 

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

10,00 100 10,00 

Κ16 Χρόνος παράδοσης  5,00 100 5,00 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ’  

30,00% 100 30,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 
  U = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +……+σν*Κν [ν=16] 

100,00%  100,00 

 
 
 
 
 

Πίνακας Β.2. Κριτήρια βαθμολόγησης για το Τμήμα 2 - Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, 
χωρητικότητας 12m3 

 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α’ - ΠΛΑΙΣΙΟ     

Κ1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

Κ2 Ισχύς & ροπή στρέψης κινητήρα, εκπομπή καυσαερίων 100-120 5,00 

Κ3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

Κ4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 

Κ5 Σύστημα αναρτήσεων  100-120 4,00 

Κ6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

Κ7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ A’   30,00% 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β’ - ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   

Κ8 
Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά και τρόπος 
κατασκευής 

100-120 10,00 

Κ9 
Υδραυλικό σύστημα - αντλία - χειριστήρια - ηλεκτρικό 
σύστημα 

100-120 10,00 

Κ10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 6,00 
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Κ11 Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων  100-120 10,00 

Κ12 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 100-120 4,00 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β’   40,00% 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ’ - ΓΕΝΙΚΑ    

Κ13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

Κ14 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία  100-120 10,00 

Κ15 
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση - Τεχνική υποστήριξη - 
Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών - Χρόνος 
ανταπόκρισης συνεργείου - Χρόνος αποκατάστασης 

100-120 10,00 

Κ16 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ’   30,00% 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                           100,00% 

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού αξιολόγησε την προσφορά του διαγωνιζόμενου ανά κριτήριο σύμφωνα με το άρθρο 
2.3.2. της διακήρυξης, υπολόγισε τη συνολική βαθμολογία, με την χρήση των συντελεστών βαρύτητας του Πίνακα Β.1. 
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. 
 
Η τεχνική προσφορά καλύπτει ακριβώς όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. 
Επομένως για κάθε κριτήριο η επιτροπή έθεσε ως βαθμό το «100». Η αναλυτική βαθμολογία ανά κριτήριο για τον 
διαγωνιζόμενο και η συνολική βαθμολογία της, παρουσιάζονται στον  Πίνακα Β.2.1: 
 
Πίνακας Β.2.1 Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το Τμήμα 2. 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σi) (%) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Κi 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (σi 
X Κi) 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α’ - ΠΛΑΙΣΙΟ      

Κ1 Ωφέλιμο Φορτίο 6,00 100 6,00 

Κ2 
Ισχύς & ροπή στρέψης κινητήρα, 
εκπομπή καυσαερίων 

5,00 100 5,00 

Κ3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 4,00 100 4,00 

Κ4 Σύστημα πέδησης 4,00 100 4,00 

Κ5 Σύστημα αναρτήσεων  4,00 100 4,00 

Κ6 Καμπίνα οδήγησης 4,00 100 4,00 

Κ7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  3,00 100 3,00 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α’ 

30,00% 100 30,00 
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ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β’ - 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

   

Κ8 
Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά 
και τρόπος κατασκευής 

10,00 100 10,00 

Κ9 
Υδραυλικό σύστημα - αντλία - 
χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστημα 

10,00 100 10,00 

Κ10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 6,00 100 6,00 

Κ11 
Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο 
απορριμμάτων  

10,00 100 10,00 

Κ12 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 4,00 100 4,00 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β’  

40,00% 100 40,00 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ’ - ΓΕΝΙΚΑ     

Κ13 Εκπαίδευση προσωπικού 5,00 100 5,00 

Κ14 
Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  

10,00 100 10,00 

Κ15 

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

10,00 100 10,00 

Κ16 Χρόνος παράδοσης  5,00 100 5,00 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ’  

30,00% 100 30,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
 
  U = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +……+σν*Κν [ν=16] 

100,00%   100,00 

 
 
Η προσφορά της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προχωρά στην επόμενη φάση 
του διαγωνισμού, δηλαδή στην φάση της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής της προσφοράς για την 
Προμήθεια  Απορριμματοφόρων Οχημάτων. 
 
Η Επιτροπή μετά από την ανωτέρω αξιολόγηση που ολοκληρώθηκε στις 26-04-2022 εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου: 
 
(Α)  την προώθηση της προσφοράς του οικονομικού φορέα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή στην φάση της αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των οικονομικών προφορών, με την ανωτέρω βαθμολογίες τεχνικής προσφοράς ανά τμήμα. 

 
(Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 «Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων 

(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν 
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γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς»  
 ΚΑΙ  
 «Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 

διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 
3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας». [Παρ.6 του άρθρου 100 του ν.4412/2016]. 

 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και 
υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα 
 

 

Η Επιτροπή 
 

Ιωάννης Τσολάκης 
 

Χρήστος Ζαφειρόπουλος  
 

Ελένη Σαββανού  
 

 

 
Β)  

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΚΚΟΟΡΡΙΙΝΝΘΘΙΙΩΩΝΝ  

ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ττοουυ  ΆΆρρθθρροουυ  222211  ((ΝΝ..44441122//22001166))  

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.2 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» 
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

Στην Κόρινθο, σήμερα 03-05-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και 
Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, Κολιάτσου 32, 1ος όροφος, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. 
59/671/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές 
προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 151424 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. Αριθ. 38764/28-12-2021 
διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ».  
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Ιωάννης Τσολάκης 

2. Τακτικό Μέλος Χρήστος Ζαφειρόπουλος 

3. Τακτικό Μέλος Ελένη Σαββανού 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 38764/28-12-2021 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», το έγγραφο με αρ. 12135/29-04-2022 περί ανακοίνωσης 
αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, τα µέλη της 
επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν 
διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. 
Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 
αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο 
περιεχόμενο τους.  
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Αναφορικά με το περιεχόμενο των προσφορών η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτή περιελάμβανε τα διάφορα 
επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία και προχώρησε στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού 
φορέα: 
 

α/α Οικονομικός φορέας 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 
του οποίου την προσφορά σύμφωνα με το Αρ.1 Πρακτικό της, η επιτροπή διαγωνισμού είχε εισηγηθεί την πρόκριση 
στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της 
αποσφράγισης και προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για κάθε Τμήμα.  

 
Η επιτροπή εξέτασε το αρχείο «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed.pdf» της οικονομικής προσφοράς της 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 2.3.1 της 
Διακήρυξης του Διαγωνισμού. 
 
Όπως προκύπτει από τον έλεγχο του υποβληθέντος αρχείου «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed.pdf», ο 
οικονομικός φορέας επισύναψε στον ηλεκτρονικό φάκελο της οικονομικής προσφοράς το σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο όπου αποτυπώνεται η οικονομική της προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένη, σε μορφή αρχείου .pdf και η 
οποία είναι σύμφωνη με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
 
Στο συγκεκριμένο αρχείο αποτυπώνεται με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή μονάδας για τα δύο τμήματα, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 
Από τον έλεγχο των παραπάνω, διαπιστώθηκε ότι τεκμηριώνεται η συμμόρφωση της οικονομικής προσφοράς του 
οικονομικού φορέα για τα δύο τμήματα και κρίνεται αποδεκτή. 
 
Η συνολική αμοιβή του αναδόχου σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα 
ως εξής: 

 

α/α Τμήμα – 
Πρεριγραφή είδους 

μ/μ 
Ποσό- 
τητα 

Εκτιμώμενη 
αξία ανά 
μ/μ (€) 

Προσφερόμενη 
τιμή ανά μ/μ(€) 

ΦΠΑ  
24% (€) 

Τελικό σύνολο 
ανά μ/μ (€) 

5. Απορριμματοφόρο 
όχημα τύπου 
πρέσας, 
χωρητικότητας 
16m3, με σύστημα 
πλύσης κάδων 

τεμ 

3 195.000,00 194.000,00 46.560,00 240.560,00 

6. Απορριμματοφόρο 
όχημα τύπου 
πρέσας, 
χωρητικότητας 
12m3 

τεμ 

1 125.000,00 124.000,00 29.760,00 153.760,00 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 2.3.1 της Διακήρυξης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα 
είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής  προς τη συνολική βαθμολογία της 
τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

ΤΜΗΜΑ 1 
Mε βάση τα ανωτέρω και την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα για το τμήμα 1 προκύπτουν ότι:  
Προσφερθείσα τιμή = 194.000,00 € 
 
Συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα είναι 100 σύμφωνα με το Πρακτικό Αρ.1 της 
επιτροπής.  
Επομένως:   

Λ = 194.000,00  = 194 
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100 
 

Καταχώριση προσφορών κατά σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολογία τους σύμφωνα με τα ανωτέρω 
για το Τμήμα 1 και τα αναφερόμενα στην παρ. (δ) του άρθρου 3.1.2 της διακήρυξης: 

 
2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

 

ΤΜΗΜΑ 2 
Mε βάση τα ανωτέρω και την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα για το τμήμα 1 προκύπτουν ότι:  
Προσφερθείσα τιμή = 124.000,00 € 
 
Συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα είναι 100 σύμφωνα με το Πρακτικό Αρ.1 της 
επιτροπής.  
Επομένως:   

Λ = 
124.000,00 

 = 124 
100 

 
Καταχώριση προσφορών κατά σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολογία τους σύμφωνα με τα ανωτέρω 

για το Τμήμα 2 και τα αναφερόμενα στην παρ. (δ) του άρθρου 3.1.2 της διακήρυξης: 
 

2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

 
Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
 
Την έγκριση του παρόντος πρακτικού σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης «[..] το αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα 
αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 
σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών. 
ΚΑΙ  
«Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 
της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 
της παρούσας». [Παρ.6 του άρθρου 100 του ν.4412/2016] 
 
Η Επιτροπή ολοκλήρωσε σε αυτό το σημείο το έργο της μέχρι και την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών, 
συνέταξε το  παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.  
 

Η Επιτροπή 

Ιωάννης Τσολάκης 
Χρήστος Ζαφειρόπουλος  

Ελένη Σαββανού  
 

Γ) 

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΚΚΟΟΡΡΙΙΝΝΘΘΙΙΩΩΝΝ  

ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ττοουυ  ΆΆρρθθρροουυ  222211  ((ΝΝ..44441122//22001166))  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.3 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» 
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗN 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ 
 

Στην Κόρινθο, την 18-05-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και 
Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32), συνεδρίασε η 
επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 59/671/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να 
αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν στον υπ. 
αριθ. 151424 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 38764/28-12-2021 διακήρυξης του Δήμου, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ». 
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Ιωάννης Τσολάκης 

2. Τακτικό Μέλος Χρήστος Ζαφειρόπουλος 

3. Τακτικό Μέλος Ελένη Σαββανού 

 
Με το υπ’ αριθ. 2 Πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών 
αναδόχων για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη του κάτωθι οικονομικού φορέα 
ως προσωρινό ανάδοχο ως εξής:  
 

α/α 
Τμήμα 

Οικονομικός φορέας Περιγραφή 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16m3, 
με σύστημα πλύσης κάδων 

2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 12m3 

 
Σε συνέχεια του πρακτικού αυτού, απεστάλη στον ανωτέρω προσωρινό ανάδοχο, πρόσκληση με την οποία κλήθηκε 
να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτούς με αρ. 
πρωτ.: 12478/04-05-2022 [κοινοποίηση στις 04-05-2022], τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 3.2. της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα 
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν, το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5 της διακήρυξης. 
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ήταν η 16-05-2022.  
 
Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, συνδέθηκε στο σύστημα με τα 
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), μελών της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό 151424 και διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, στο διαγωνισμό τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο.  
 
Η επιτροπή κατέγραψε τα υποβληθέντα αρχεία των δικαιολογητικών κατακύρωσης στον Πίνακα 1, τα οποία είχαν 
υποβληθεί μέσω του συστήματος Επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 
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Πίνακας 1. Δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τα Τμήματα 1 και 2 

Όνομα αρχείου (.pdf) 

ISO VOLVO 9001 14001 

ISO ΚΑΟΥΣΗΣ 2020 

TaxisNET 04052022 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΦΚΑ ΝΟΜ ΕΚΠΡΟΣ_ΑΚ_11_01_2022_08_07_2022 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΦΚΑ ΝΟΜ ΕΚΠΡΟΣ_ΙΚ_12_01_2022_11_07_2022 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΦΚΑ_11_01_2022 Λ_08_07_2022 

ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2021-2022 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ_ΙΣΧΥΟΝ_ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΕΜΗ 20_04_2022 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ 29_03_2022 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 20_04_2022 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ 20_04_2022 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ_20_04_2022 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 11_05_2022 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 29_03_2022 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 28_03_2022 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01032022 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝ_ 01032022 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01032022 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01032022 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01032022 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑTAKYΡΩΣΗΣ_signed 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ_ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ_Λ 28022022 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ_ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ_Λ 06062022 

Υποφάκελος - ΦΕΚ 

1971-120 

1975-113 

1978-259 

1990-211 

1990-219 

1992-5207 

1994-4861 

1998-8729 

2000-9547 

2002-3886 

2003-7739 

2006-873 

2007-10616 

2009-1686 

2010-15089 

2010-15105 

2011-12616 

2012-539 

2013-4785 

2015-801 (ΠΑΛΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΣ) 

 
Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, του οποίου τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 2.  
 
Ο οικονομικός φορέας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. υπέβαλε τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης στις 12-05-2022, ως εξής:  
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Πίνακας 2. Αποτελέσματα ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α 
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.  

Απαιτήσεις / Αποδεικτικά 
Μέσα 

Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου 
του  Ιωάννη Καούση του Ιωάννη 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. 

παρ. (Β.1.α) 
ΝΑΙ 97657/01-03-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου 
του Ανδρέα Καούση του 
Αντωνίου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. 

παρ. (Β.1.α) 
ΝΑΙ 97656/01-03-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου 
του  Ιωάννη Καούση του 
Αντωνίου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. 

παρ. (Β.1.α) 
ΝΑΙ 97654/01-03-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου 
του  Δημήτριου Καούση του 
Ιωάννη 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. 

παρ. (Β.1.α) 
ΝΑΙ 97652/01-03-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου 
του Παναγιώτη Τουρίκη του 
Ευάγγελου 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. 

παρ. (Β.1.α) 
ΝΑΙ 97664/01-03-2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών 

Αποδεικτικό ενημερότητας για 
χρέη προς το Δημόσιο 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 
2.2.9.2. 

παρ. 
(Β.1.β), i 

ΝΑΙ 
ΑΡ.74075481 /06-05-

2022 ΛΗΞΗ 06-06-2022 
ΑΑΔΕ 

Αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας για συμμετοχή σε 
διαγωνισμό προμηθειών 
Δημοσίου   

2.2.3.2 (α) 
και (β), 
2.2.9.2. 

παρ. 
(Β.1.β), ii 

ΝΑΙ 
ΑΡ. 65519 /11-01-2022 

ΛΗΞΗ 08-07-2022 
e-ΕΦΚΑ 

Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά 
με τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης (στην 
περίπτωση που ο οικονομικός 
φορέας έχει την εγκατάστασή 
του στην Ελλάδα αφορά 
Οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές. 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 
2.2.9.2. 

παρ. 
(Β.1.β), ii 

ΝΑΙ 12-05-2022 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη 
έκδοσης δικαστικής ή 
διοικητικής απόφασης με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 
για την αθέτηση των 
υποχρεώσεων όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης  

2.2.3.2 (α) 
και 2.2.9.2 
παρ. (Β.1 β. 

iii) 
ΝΑΙ 12-05-2022 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ. 
(Β.1.γ.i) 

ΝΑΙ 

18646/20-04-2022 Πρωτοδικείο Αθηνών 

Ένορκη βεβαίωση 
αρ.3.245/24-02-2022 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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Απαιτήσεις / Αποδεικτικά 
Μέσα 

Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από 
το οποίο προκύπτει ότι το 
νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί 
και τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.1.γ.i

i) 
ΝΑΙ 

ΑΡ. 1825227.2675070/ 
20-04-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ 

Εκτύπωση της καρτέλας 
“Στοιχεία Μητρώου/ 
Επιχείρησης” από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, όπως αυτά 
εμφανίζονται στο taxisnet, από 
την οποία να προκύπτει η μη 
αναστολή της επιχειρηματικής 
δραστηριότητάς τους. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2. 

παρ. 
(Β.1.γ.iii) 

ΝΑΙ 04-05-2022 ΑΑΔΕ 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της 
παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη 
δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόμενοι στην παράγραφο 
λόγοι αποκλεισμού 

2.2.3.4 
(λοιπές 

περιπτώσει
ς) και 

2.2.9.2 
παρ.(Β.1.δ) 

ΝΑΙ 12-05-2022 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Για την παράγραφο 2.2.3.9. 
υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού 
φορέα περί μη επιβολής σε 
βάρος του της κύρωσης του 
οριζόντιου αποκλεισμού, 
σύμφωνα τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσία 

2.2.3.9 και 
2.2.9.2 

παρ. (Β.1.ε) 

ΝΑΙ 12-05-2022 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού (ή 
εμπορικού) μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. 

2.2.4 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.2) 
ΝΑΙ 5169/11-05-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

Πιστοποιητικό κατά το πρότυπο 
διασφάλισης ποιότητας ISO 
9001 (ή ισοδύναμo) 

2.2.7 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.5.α)  
ΝΑΙ 

ΑΡ. GR 001248/23-09-
2022  

ΛΗΞΗ 05-10-2023 
BUREAU VERITAS 

Πιστοποιητικό κατά το 
διαχείρισης ISO 14001 (ή 
ισοδύναμo) ή με το σύστημα 
οικολογικής 
διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) 
της Ένωσης 

2.2.7 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.5.β) 
ΝΑΙ 

ΑΡ. GR 001249/23-09-
2022  

ΛΗΞΗ 05-10-2023 
BUREAU VERITAS 

Πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης 

2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6.i) 
ΝΑΙ 

ΑΡ. 1825227.2675070/ 
20-04-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Γενικό πιστοποιητικό 
μεταβολών. 

2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6.ii) 
ΝΑΙ 

ΑΡ. 1825227.2675071/ 
20-04-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ 
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Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον αριθμό 13849/13-05-2022 αριθμό 
πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος 
στην Επιτροπή. Η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη. 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή είναι 
πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.  
 
Η επιτροπή διαγωνισμού έχοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή τα κάτωθι: 
 
(Α) Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» 

ως αναδόχου της προμήθειας με  τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» σύμφωνα με τον 
Πίνακα 3.  

 
Πίνακας 3. Πίνακας κατακύρωσης για τοv οικονομικό φορέα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» 
 
 

α/α Τμήμα – Περιγραφή 
είδους 

μ/μ 
Ποσό- 
τητα 

Τιμή ανά 
μ/μ(€) 

Σύνολο 
ΦΠΑ  

24% (€) 
Τελικό σύνολο 

ανά μ/μ (€) 

7. Απορριμματοφόρο 
όχημα τύπου πρέσας, 
χωρητικότητας 16m3, 
με σύστημα πλύσης 
κάδων 

τεμ 3 194.000,00 582.000,00 139.680,00 721.680,00 

8. Απορριμματοφόρο 
όχημα τύπου πρέσας, 
χωρητικότητας 12m3 

τεμ 1 124.000,00 124.000,00 29.760,00 153.760,00 

  ΣΥΝΟΛΟ  706.000,00 169.440,00 875.440,00 

 
(Β) Την έγκριση του παρόντος πρακτικού  
 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και  

υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα. 

 

 

   

Η Επιτροπή 
Ιωάννης Τσολάκης 

Χρήστος Ζαφειρόπουλος  

Ελένη Σαββανού  
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