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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 26/27-10-2020 
Αριθ.Αποφ. 251/2020    

ΘΕΜΑ: Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά», 

μειοδοτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων, για την ανάδειξη 

αναδόχου της προμήθειας απορριμματοφόρου οχήματος , προϋπολογισμού 

165.000,00€. 

     Στους Μολάους, σήμερα την  27-10-2020  ημέρα Τρίτη  και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων 

των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 12918/22-10-2020, πρόσκληση  που 

στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με  :  

       Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της 

ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

  Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

«Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων 

Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊου>. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  (7) 

μελών συμμετείχαν τέσσερα (4) τακτικά  μέλη   , δηλαδή:  

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                              Καλογερίνης Ηλίας 

3) Σουρλάς Ιωάννης                                                 Παναρίτης Ηλίας 

4) Παπαδάκης Πιερρής 

     

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 1ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της  τα   εξής: 
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 Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το  άρθρο 

72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο72 

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων 

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες 

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α)……… 

στ) Αποφασίζει για: 

i. 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. 

 Την αριθ. 203/2020   απόφαση της Ο.Ε. με την οποία καθορίστηκαν οι όροι 

ανοικτής διαδικασίας  για την προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος.   

 την αριθ. 10577/10-9-2020  διακήρυξη διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 

ορίων για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος, προϋπολογισμού 

165.000,00€ με ΦΠΑ. 

        Στην συνέχεια ο κ. πρόεδρος ανέφερε ότι η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία 

συγκροτήθηκε με την αριθ. 283/11-12-2019 ΑΟΕ , συνδέθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) και προέβη  στην αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά», κατά όπως ορίζεται στην παρ. 3.1.1 της 

διακήρυξης του διαγωνισμού , κατά σειρά όπως παρακάτω:   

 

   Από την πρώτη εξέταση των προσφορών και αφού η επιτροπή έλαβε υπόψη της όλα 

τα στοιχεία του διαγωνισμού, διαπιστώνεται ότι: 

 Η προσφορά είναι πλήρης και περιέχει τα οριζόμενα από τη διακήρυξη 

δικαιολογητικά συμμετοχής και στοιχεία τεχνικής προσφοράς. 

α/α  

Επωνυμία προσφέροντος οικονομικού φορέα 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης 

1 
Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε - Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών 

Ιερά Οδός 162, Τ.Κ 122 42   ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΑΦΜ:094036579  ΦΑΕ Αθηνών 

28/09/2020 15:25:19 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Ο προσφέρων υπέβαλε εμπρόθεσμα στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου 

φάκελο με τα δικαιολογητικά, κατά τα οριζόμενα στην αριθ. 56902/215/2.6.2017 (ΦΕΚ 

1924/Β): Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» και στην παρ. 2.4.2.5 της διακήρυξης. 

 

     Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στην καταγραφή και αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφερόντων οικονομικών φορέων που δεν 

αποκλείονται λόγω ελλιπούς προσφοράς, όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε - Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών 

Ιερά Οδός 162, Τ.Κ 122 42   ΑΙΓΑΛΕΩ 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1 Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

2 Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/201 _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. 

     

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι τα έγγραφα που κατέθεσε ο συμμετέχων είναι πλήρη και 

σύμφωνα με τη διακήρυξη, προέβη στην καταγραφή και αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

της τεχνικής προσφοράς, όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε - Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών 
Ιερά Οδός 162, Τ.Κ 122 42   ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ              

1 Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. 

2 Το προφίλ της επιχείρησης, ήτοι την επιχειρηματική δομή και τους τομείς δραστηριότητας 

3 Το φύλλο συμμόρφωσης –Τεχνικό Δελτίο _(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III). 

4 Κατάλογο με το στελεχιακό δυναμικό  

5 
Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων των τριών (3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του 
διαγωνισμού ετών, (2019-2018-2017) ιδίων ή παρομοίων  ειδών με το αντικείμενο της σύμβασης  

6 Τα στοιχεία τεκμηρίωσης των ανωτέρω συμβάσεων, όπως περιγράφονται στην παρ. 2.2.7.2 (Β3) 

7 
Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου του οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται η 
δυνατότητα προσκόμισης δείγματος, αν αυτό ζητηθεί 

8 

Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 
ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις

 

9 

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ  (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική γλώσσα ή 
επίσημη μετάφραση σε αυτή) συνοδευμένη από  Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το άρθρο 12.3.β 
(IX παράρτημα) της  οδηγίας 2006/42/ΕΚ  πρωτοτύπου όμοιο με το προσφερόμενο είδος  από διεθνώς 
Διαπιστευμένο Φορέα, με το οποίο  να προκύπτει και η συμμόρφωση του προσφερόμενου οχήματος με το 
Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα

 

10 

Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 2 έτη για το πλήρες όχημα (η 
εγγύηση να είναι 11ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να 
καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 
οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό)

 

11 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας για  τουλάχιστον 3 έτη
 

12 
Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης των 
ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες
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13 

Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου 
αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, (για την περίπτωση που 
μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο, η παραπάνω δήλωση αφορά 
το υπόλοιπο π.χ. πλαίσιο), στην οποία θα δηλώνει ότι: 
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της 
προμήθειας στον διαγωνιζόμενο. 
β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό κριθεί 
σκόπιμο.

 

14 
Υπεύθυνη δήλωση περί διάθεσης κινητού συνεργείου και περί του τρόπου αντιμετώπισης των αναγκών 
συντήρησης / service

 

15 
Υπεύθυνη δήλωση περί του χρόνου παράδοσης ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5) 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

16 
Έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων αξιολογείται η καταλληλότητα των προσφερομένων 
ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης (prospectus, τεχνικά διαγράμματα και τεχνικά στοιχεία αντλίας, 
κινητήρα, υπερκατασκευής κ.λ.π) 

 
     Ακολούθως η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι τα έγγραφα που κατέθεσε ο συμμετέχων είναι 

πλήρη και σύμφωνα με τη διακήρυξη, κάνει δεκτή στο διαγωνισμό την προσφορά της 

επιχείρησης Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε - Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών, Ιερά Οδός 162, Τ.Κ 122 

42   ΑΙΓΑΛΕΩ και προέβη στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς, όπως 

πάρα κάτω περιγράφεται: 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 10577/10.9.2020 20PROC007287908/2020-09-10 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛ

ΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(%) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε 

ΒΑΘΜ
ΟΛΟΓΙ

Α 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(%) 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ (30%) 

Ωφέλιμο Φορτίο 100-110 6,00 110 6,00 6,6 

Η προσφορά 
υπερτερεί της 

απαίτησης κατά 
87Kgr 

Ισχύς και Ροπή Στρέψης 
Κινητήρα, Εκπομπή 

καυσαερίων 
100-110 5,00 110 5,00 5,5 

Η προσφορά 
υπερτερεί στην ισχύ 

κατά 1 HP 

Σύστημα μετάδοσης 
κίνησης 

100-110 4,00 100 4,00 4,00 
Επαρκή  κάλυψη της 

απαίτησης   

Σύστημα πέδησης 100-110 4,00 100 4,00 4,00 
Επαρκή  κάλυψη της 

απαίτησης   

Σύστημα αναρτήσεων 100-110 4,00 100 4,00 4,00 
Επαρκή  κάλυψη της 

απαίτησης   

Καμπίνα οδήγησης 100-110 4,00 100 4,00 4,00 
Επαρκή  κάλυψη της 

απαίτησης   

Λοιπός και πρόσθετος 
εξοπλισμός 

100-110 3,00 100 3,00 3,00 
Επαρκή  κάλυψη της 

απαίτησης   

ΥΠΑΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  (40%) 

Τύμπανο- χοάνη 
τροφοδοσίας - υλικά και 
τρόπος κατασκευής –

100-110 10,00 100 10,00 10,00 
Επαρκή  κάλυψη της 

απαίτησης   
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οπίσθιο έδρανο – 
οπίσθια πόρτα 

Υδραυλικό σύστημα – 
αντλία – χειριστήρια, 
ηλεκτρικό σύστημα 

100-110 10,00 100 10,00 10,00 
Επαρκή  κάλυψη της 

απαίτησης   

Ανυψωτικό σύστημα 
κάδων 

100-110 6,00 100 6,00 6,00 
Επαρκή  κάλυψη της 

απαίτησης   

Ωφέλιμο φορτίο 
απορριμμάτων, σύστημα 

μετάδοσης κίνησης 
100-110 10,00 100 10,00 10,00 

Επαρκή  κάλυψη της 
απαίτησης   

Λοιπός και πρόσθετος 
Εξοπλισμός 

100-110 4,00 100 4,00 4,00 
Επαρκή  κάλυψη της 

απαίτησης   

ΓΕΝΙΚΑ  (30%) 

Εκπαίδευση 
προσωπικού 

100-110 5,00 100 5,00 5,00 
Επαρκή  κάλυψη της 

απαίτησης   

Εγγύηση καλής 
λειτουργίας - 
αντισκωριακή 

προστασία 

100-110 10,00 100 10,00 10,00 
Επαρκή  κάλυψη της 

απαίτησης   

Εξυπηρέτηση μετά την 
πώληση- Τεχνική 

υποστήριξη- Χρόνος 
παράδοσης ζητούμενων 
ανταλλακτικών – Χρόνος 

ανταπόκρισης  
συνεργείου – Χρόνος 

αποκατάστασης 

100-110 10,00 100 10,00 10,00 
Επαρκή  κάλυψη της 

απαίτησης   

Χρόνος παράδοσης 100-110 5,00 100 5,00 5,00 
Επαρκή  κάλυψη της 

απαίτησης   

 
ΣΥΝΟΛΟ 100 

  
101,10 

 
 

      Από την ανάλυση της προσφοράς που υπεβλήθηκε , προκύπτει ότι αυτή πληροί τις 

απαιτήσεις που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών του διαγωνισμού 

(αριθ.134/21.8.2020) και καλύπτει τα ζητούμενα είδη.                               

     Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» η Επιτροπή αποφασίζει τη 

συνέχιση της διαδικασίας μετά την έγκριση του αποτελέσματος του σταδίου αυτού από την 

Οικονομική Επιτροπή. 

     Συνεχίζοντας  ο κ. πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να αποφασίσουν σχετικά με την 

έγκριση ή μη του σταδίου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά», του 

διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια ενός (1) 

απορριμματοφόρου οχήματος, προϋπολογισμού 165.000,00€ με ΦΠΑ.  

     Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
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1. την  αριθ.203/2020 απόφαση της ΟΕ 

2.  τις διατάξεις του Ν.4412/2016  

3. τις διατάξεις του ν. 4735/2020 

4. το από 02-10-2020 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 

         Επικυρώνει το από 02-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού το οποίο 

περιλαμβάνει το στάδιο  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά», της ανοιχτής 

διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος, 

προϋπολογισμού 165.000,00€ με ΦΠΑ, του Δήμου Μονεμβασίας.  

     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ                                   
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