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ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   Τ Ο Υ   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Π ρ ο ς 
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 

 
ΘΕΜΑ: «Περί πρακτικής άσκησης ενός σπουδαστή Τ.Ε.Ι.» 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 1351/83 (ΦΕΚ 58/Α΄), όπου ορίζεται: « 1. α) Οι 

δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί, τα Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και οι Επιχειρήσεις και 
Οργανισμοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 "για την 
πολυθεσία, την πολυαπασχόληση κλπ" έχουν υποχρέωση να απασχολούν 
σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που θέλουν να 
πραγματοποιήσουν την άσκηση στο επάγγελμα σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. Οι σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, εκτός από το 
δικαίωμα αποζημίωσης και ασφάλισής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου αυτής, δεν απαιτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή 
συνταξιοδοτικής μορφής.», 

2. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307 Β), όπως 
συμπληρώθηκε από την ΚΥΑ 2040776/4589/0022/94  (ΦΕΚ 502 Β), σύμφωνα με 
τα οποία οι ΟΤΑ έχουν την υποχρέωση να απασχολούν σπουδαστές της 
Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που θέλουν να πραγματοποιήσουν 
την άσκηση στο επάγγελμα τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι 
σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, εκτός από το δικαίωμα 
αποζημίωσης και ασφάλισής τους, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα 
εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής. Οι σπουδαστές αυτοί, κατά τη διάρκεια της 
άσκησής τους ασφαλίζονται στο ΙΚΑ μόνο για τις περιπτώσεις ατυχήματος. Οι 
ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ ολοκλήρου τις υπηρεσίες απασχόλησης. 

3. Την υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6/24-09-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4406) ΚΥΑ που αφορά στη 
Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την 
αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022. 

4. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/24-9-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4441) ΚΥΑ που αφορά στα 
έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας.  

5. Την με αρ. πρωτ. 40273/05-10-2021 αίτηση του κου Λάνη Γεωργίου του Ιωάννη, 
σπουδαστή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήματος Δασοπονίας & 



Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & 
Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής του ΤΕΙ Εισαγωγής (ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας). 

6. Την με αρ. πρωτ. 40788/07-10-2021 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών περί ύπαρξης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου  οικονομικού 
έτους 2021 -και στην πρόβλεψη των αντίστοιχων πιστώσεων του επόμενου 
οικονομικού έτους- και στους Κ.Α.Ε. 10.6041.0001 “Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ 
Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών, Αποζημ.. ασκούμενων, μαθητεία κ.λ.π.” και 
10.6054.0001 «Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ Οικονομικών-Διοικητικών 
Υπηρεσιών, αποζ. Ασκούμενων, μαθητεία κλπ» για την αντιμετώπιση της δαπάνης 
που θα προκύψει από την πρακτική άσκηση.   
 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
 
την έγκριση Πρακτικής Άσκησης του κου Λάνη Γεωργίου του Ιωάννη, σπουδαστή 

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & 
Διατροφής του ΤΕΙ Εισαγωγής (ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας), συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές και η αποζημίωση του σπουδαστή βαρύνουν εξ 
ολοκλήρου τις υπηρεσίες απασχόλησης ή τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που σπουδάζει ο 
σπουδαστής και καταβάλλονται ύστερα από σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας 
απασχόλησης. Η αμοιβή ανά μήνα των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. που θα κάνουν πρακτική 
άσκηση ανέρχεται στο ποσό των 176,08 € κατά άτομο, σύμφωνα με τις διατάξεις της με 
αρ. 2025805/2917/0022/93 ΚΥΑ (ΦΕΚ 307 Β) όπως συμπληρώθηκε με τη με αρ. 
2040776/4589/23-06-93 ΚΥΑ (ΦΕΚ 502 Β). Οι σπουδαστές των ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της 
πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα ασφαλίζονται στο ΙΚΑ κατά του κινδύνου του 
ατυχήματος, όπως ορίζει η με αρ. Ε5/1303/86 ΚΥΑ (ΦΕΚ 168 Β) και η ασφαλιστική 
εισφορά 1% επί της καταβαλλόμενης αποζημίωσης βαρύνει τον εργοδότη σε κάθε 
περίπτωση. 

  Λαμία, 07/10/2021 
 
      Η Εισηγήτρια  Ο Αν. Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

            Ο Αντιδήμαρχος 

 
Τσούμα 

Κωνσταντίνα 

 
Ανδρεωσάτος Ανδρέας 

 
Κουτσοβέλης Σωτήριος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

  

                     Λαμία,     
                     Αρ. Πρωτ. :  

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

  ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ            
                 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 

 
 
 
                             ΠΡΟΣ 

 

 

                    
   
 
 

                            
                     

 
 
                            

                   
 

Ταχ.Δ/νση        : Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού  
Ταχ.Κωδ. : 35 131 Λαμία 
Πληροφορίες : Τσαδήμα Αικατερίνη 
Τηλ.   : 2231351069 
E-mail              : k.tsadima@lamia-city.gr 

 
 
 

 Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
 Π ρ ο ς  

Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 
 
 
ΘΕΜΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:        
                                       «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα» 
 

 
Η «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα» πραγματοποιείται σε μεγάλες πόλεις της 

Ευρώπης και της ελληνικής επικράτειας με σκοπό την πρόληψη και μείωση των τροχαίων 

δυστυχημάτων στη χώρα μας και την ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους της οδήγησης 

υπό την επήρεια αλκοόλ.   

Η δράση υποστηρίζεται πανελλαδικά από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 

Μυλωνάς»  ,από το 2007 ,σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό « Responsible 

Young Drivers» , την Ελληνική Αστυνομία και μεγάλο δίκτυο εθελοντών 

συμπεριλαμβανομένου και του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου μας που στηρίζει τη 

δράση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ,έχοντας  στόχο  την ευαισθητοποίηση του κοινού, και 

κυρίως των νέων, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί, 

υιοθετώντας πιο υπεύθυνη στάση ως οδηγοί αλλά και ως συνεπιβάτες. 

Η εν λόγω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 στην 

πλατεία Ελευθερίας (21:00 – 01:00) . Σύνολο εθελοντών θα ενημερώνουν για τη δράση με 

κεντρικό σύνθημα «Όλοι διασκεδάζουν , ένας δεν πίνει». Θα ορίζουν στις παρέες τον 

«Οδηγό της Παρέας», ο οποίος μετά τη διασκέδαση, μπορεί να κάνει με δική του θέληση, 

ένα φιλικό αλκοτέστ για να διαπιστωθεί αν έχει διατηρήσει τον έλεγχο και δεν έχει πιεί ως  

«οδηγός της παρέας». 
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Η εν λόγω δράση θα πραγματοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο, ενώ κατά την υλοποίησή 

της θα ακολουθηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας και οι οδηγίες ατομικής και συλλογικής 

υγιεινής για την πρόληψη και τον περιορισμό της διάδοσης του Covid-19, σύμφωνα με τα 

ισχύοντα μέτρα.    

 
Οι δαπάνες για τη δράση υπολογίζονται στα 1.004,40€ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνουν το Κ.Α. 15.6473.0001 με τίτλο :«Δαπάνες Δραστηριοτήτων 

Κοινωνικού Χαρακτήρα» έτους 2021 και αφορούν : 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ  

1 Μπλουζάκια με 
λογότυπο  

50 8,50 425,00   

2 Διαπιστεύσεις με 
πλαστικοποίηση και 
λογότυπο   

50 0,80 40,00   

3. Κορδέλα λαιμού 
διαπιστεύσεων με 
λογοτυπο 

50 1,50 75,00   

4. Αδιάβροχο μίας 
χρήσης 

50 1,10 55,00   

5. Βραχιόλι 
φωσφορίζων 
σιλικόνης 

50 0,70 35,00   

6. Πάγκος προβολής 
με εκτύπωση 

1 180,00 180,00   

   ΣΥΝΟΛΟ 
 

  810,00 

   Φ.Π.Α. 
 

 24% 194,40 

   ΣΥΝΟΛΟ 
με ΦΠΑ 

   
1.004,40 

 
Το πρωτογενές αίτημα της δαπάνης έλαβε ΑΔΑΜ 21REQ009318008 2021-10-06 

 
 
 
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
 
 

1. Το άρθρο 58, παρ.1 του Ν.3852/2010 περίπτωση ε’, όπως αντικαταστάθηκε από την 

παρ.1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/19 ( ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος Α’)  

2. Το άρθρο 75 του Ν.3463/06 , περίπτωση ε’. 

3. Το πρωτογενές αίτημα της δαπάνης με ΑΔΑΜ 21REQ009318008 2021-10-06 
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4. Την αναγκαιότητα για την πρόληψη και μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων στη 

χώρα μας καθώς και την ευαισθητοποίηση των νέων για τους κινδύνους της 

οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ .  

 
 

 
                                                ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
 
Την εξειδίκευση πίστωσης για τις δαπάνες  διοργάνωσης  της «Ευρωπαϊκής Νύχτας 

χωρίς Ατυχήματα»  το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 στην πλατεία Ελευθερίας  με σκοπό  

την πρόληψη και μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων στη χώρα μας καθώς και την 

ευαισθητοποίηση των νέων για τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Η 

δράση  θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6473.0001 με τίτλο :«Δαπάνες Δραστηριοτήτων Κοινωνικού 

Χαρακτήρα» έτους 2021 με ύψος δαπανών 1.004,40€ . 

 
 
 
 
 

Λαμία,  06/10/2021 
 

Ο  ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
                                                                                                    
                                                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΟΥΦΛΑΣ 
 

 
 
 
 

 
 

      Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ &   

 
 
 ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ               
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 

      Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ     
     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ   
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  & ΠΑΓΙΩΝ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

   
                                         

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
Π Ρ Ο Σ  

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  Δ ή μ ο υ  Λ α μ ι έ ω ν  
 

 
 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση Ι Πρακτικού & ΙΙ  Πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού  και  

ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: «Προμήθεια απορριμματοφόρων»  
 

 
 Την 12-07-2021 ήταν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, στα πλαίσια διενέργειας 

ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την 
προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 737.800,00€  (με ΦΠΑ 24%) 
και με όρους διαγωνισμού όπως αυτοί περιλαμβάνονται  στην με αρ.πρωτ. 22360/4-6-2021  διακήρυξη και 
την αρ.6/2021 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και εγκρίθηκαν με την αρ. 376/25-05-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

      Ειδικότερα η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ έλαβε τους κάτωθι συστημικούς αριθμούς: 134043 -ΤΜΗΜΑ Α. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 
(ΠΡΕΣΑ) ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 16 m3), 134048 -ΤΜΗΜΑ Β.ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡO ΟΧΗΜΑ (ΠΡΕΣΑ) ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ 14 m3 με σύστημα πλύσης κάδων), 134049-ΤΜΗΜΑ Γ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡO ΟΧΗΜΑ (ΜΥΛΟΣ) 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 8-10 m3 με σύστημα πλύσης κάδων. 
      Στις 16-07-201 η επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 
375/2021  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» όλων των συμμετεχόντων.  
 
Πρώτα επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 134043 (ΤΜΗΜΑ Α. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ (ΠΡΕΣΑ) 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 16 m3), και διαπίστωσε ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, προσφορά από 
τον παρακάτω προμηθευτή: 
 

 
Στην συνέχεια η επιτροπή επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 134048 (ΤΜΗΜΑ Β.ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡO 
ΟΧΗΜΑ (ΠΡΕΣΑ) ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 14 m3 με σύστημα πλύσης κάδων), και διαπίστωσε ότι έχει υποβληθεί 
εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, προσφορά από τον παρακάτω προμηθευτή: 
 

α/α Επωνυμία 
Αριθμός 

Προσφοράς 
Ημερομηνία 

υποβολής 
Ώρα υποβολής 

1 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

233365 12/07/2021 13:14:42 
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Στην συνέχεια η επιτροπή επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 134049  (ΤΜΗΜΑΓ.ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡO 
ΟΧΗΜΑ (ΜΥΛΟΣ) ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 8-10 m3 με σύστημα πλύσης κάδων) και διαπίστωσε ότι έχει υποβληθεί 
εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, προσφορά από τον παρακάτω προμηθευτή: 
 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μετέβη στο Πρωτόκολλο του Δήμου για την παραλαβή κατατεθειμένων έντυπων 
φακέλων, και διαπίστωσε ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας υπέβαλε σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της 
διακήρυξης και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών έντυπη προσφορά 
με αρ.πρωτ. 28530/13-07-2021 
 
  Στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ακολούθησε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό) 
φακέλων«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» των συμμετεχόντων φορέων και η Επιτροπή 
προχώρησε στον έλεγχο αυτών για να διαπιστώσει την έγκυρη ή μη συμμετοχή τους σύμφωνα με τους 
όρους της διακήρυξης. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον προκαταρκτικό έλεγχο των έντυπων φακέλων, η επιτροπή 
προχώρησε σε έλεγχο εγκυρότητας των υποβληθέντων εγγυητικών επιστολών. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε επόμενες συνεδριάσεις σε ημέρες και ώρες που όριζε ο Πρόεδρος για τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς διαπίστωσε τα παρακάτω: 
 
Ι. Ηλεκτρονικός διαγωνισμός 134043 (ΤΜΗΜΑ Α. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ (ΠΡΕΣΑ) ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
16 m3), 
Όσον αφορά το περιεχόμενο του Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» που 
αναφέρονται στα άρθρα 2.4.3.1, 2.4.3.2 της διακήρυξης καθώς και στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
αριθ.6/2021, μελέτης (Παράρτημα Α), υποβλήθηκαν: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ 
Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ 

(Αρ.Προσφ. 233365) 

 Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

1.1 
 

            Εγγυητική Συμμετοχής 
LD/21188/00393 

  ATTICA BANK 
  ποσού  5.950,00 € 

1.2 Ε.Ε.Ε.Σ. ΝΑΙ 

 Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

2.1 Υπ. Δηλώσεις παρ.2.4.3.2 ΝΑΙ 

2.2 
Πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου 

είδους  στην Ελληνική γλώσσα 
ΝΑΙ 

2.3 
Άδεια Λειτουργίας Συνεργείου ή 

απαλλακτικό 
ΝΑΙ 

2.4 Ερωτηματολόγιο  Παραρτήματος Γ’ ΝΑΙ 

2.5 Φύλλο συμμόρφωσης Παραρτήματος Δ’ ΝΑΙ 

α/α Επωνυμία Αριθμός Προσφοράς 
Ημερομηνία 

υποβολής 
Ώρα υποβολής 

1 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

233366 12/07/2021 13:26:03 

α/α Επωνυμία 
Αριθμός 

Προσφοράς 
Ημερομηνία 

υποβολής 
Ώρα υποβολής 

1 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

233367 12/07/2021 13:04:52 
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Ο οικονομικός φορέας «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» με αριθμό προσφοράς 233365 υπέβαλε τα προβλεπόμενα από τη 
Διακήρυξη δικαιολογητικά και στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς και η επιτροπή προχωρά στο επόμενο στάδιο, 
δηλαδή στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς. 
Για την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα: 

1. Το συμπληρωμένο φύλλο συμμόρφωσης (παράρτημα Δ  μελέτης) 
2. Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο (παράρτημα Γ μελέτης) 
3. Η υποβληθείσα τεχνική έκθεση του προσφερόμενου είδους με τα prospectus και τα αναλυτικά 

τεχνικά σχέδια 
4. Η εγγύηση καλής λειτουργίας, το πρόγραμμα εκπαίδευσης και ο χρόνος παράδοσης του 

προσφερόμενου οχήματος 
Μετά τα ανωτέρω και μετά από έλεγχο όλων των σχετικών, η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην 
βαθμολόγηση των κριτηρίων ανάθεσης ως εξής: 
 
ΤΜΗΜΑ Α- ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ (ΠΡΕΣΑ) ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 16 m3 
 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

Κν 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (Κν) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

σν (%) 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ 

(σ ν* Κν) 

 ΠΛΑΙΣΙΟ – ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ    

Κ1 Ωφέλιμο Φορτίο 100 6,00 6,00 

Κ2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 
Εκπομπή καυσαερίων 

100 5,00 5,00 

Κ3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100 4,00 4,00 

Κ4 Σύστημα πέδησης 100 4,00 4,00 

Κ5 Σύστημα αναρτήσεων 100 4,00 4,00 

Κ6 Καμπίνα οδήγησης 100 4,00 4,00 

 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ    

Κ7 
Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά 
και τρόπος κατασκευής 

 
100 

13,00 13,00 

 
Κ8 

Υδραυλικό σύστημα – αντλία - 
χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστημα – 
ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου 

 
100 

 
9,00 

 
9,00 

Κ9 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100 5,00 5,00 

Κ10 
Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο 
απορριμμάτων 

 
100 

10,00 10,00 

Κ11 
Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα, 
ασφάλεια 

100 6,00 6,00 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ    

Κ12 Εκπαίδευση προσωπικού 100 5,00 5,00 

Κ13 
Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία 

 
100 

10,00 10,00 

 
 
Κ14 

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

 
 
100 

 
 
10,00 

 
 
10,00 
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ΙΙ. Ηλεκτρονικός διαγωνισμός 134048 (ΤΜΗΜΑ Β. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡO ΟΧΗΜΑ (ΠΡΕΣΑ) ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
14 m3 με σύστημα πλύσης κάδων)  
Όσον αφορά το περιεχόμενο του Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» που 
αναφέρονται στα άρθρα 2.4.3.1, 2.4.3.2 της διακήρυξης καθώς και στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
αριθ.6/2021, μελέτης (Παράρτημα Α), υποβλήθηκαν: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ 
(Αρ.Προσφ. 233366) 

 Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

1.1 Εγγυητική Συμμετοχής LD/21188/00393 
  ATTICA BANK  
  ποσού  5.950,00 € 

   1.2 Ε.Ε.Ε.Σ. ΝΑΙ 

 Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

2.1 Υπ. Δηλώσεις παρ.2.4.3.2 ΝΑΙ 

2.2 Πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου 
είδους  στην Ελληνική γλώσσα 

ΝΑΙ 

2.3 Άδεια Λειτουργίας Συνεργείου ή 
απαλλακτικό 

ΝΑΙ 

2.4 Ερωτηματολόγιο  Παραρτήματος Γ’ ΝΑΙ 

2.5 Φύλλο συμμόρφωσης Παραρτήματος Δ’ ΝΑΙ 

 
Ο οικονομικός φορέας «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» με αριθμό προσφοράς 233366 υπέβαλε τα προβλεπόμενα από τη 
Διακήρυξη δικαιολογητικά και στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς και η επιτροπή προχωρά στο επόμενο στάδιο, 
δηλαδή στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς. 
Για την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα: 

1. Το συμπληρωμένο φύλλο συμμόρφωσης (παράρτημα Δ  μελέτης) 
2. Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο (παράρτημα Γ μελέτης) 
3. Η υποβληθείσα τεχνική έκθεση του προσφερόμενου είδους με τα prospectus και τα αναλυτικά 

τεχνικά σχέδια 
4. Η εγγύηση καλής λειτουργίας, το πρόγραμμα εκπαίδευσης και ο χρόνος παράδοσης του 

προσφερόμενου οχήματος 
Μετά τα ανωτέρω και μετά από έλεγχο όλων των σχετικών, η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην 
βαθμολόγηση των κριτηρίων ανάθεσης ως εξής: 
 
 
ΤΜΗΜΑ Β- Απορριμματοφόρο όχημα φυσικού αερίου τύπου πρέσας, χωρητικότητας 14m3, με σύστημα 
πλύσης

Κ15 Χρόνος παράδοσης 100 5,00 5,00 

Άθροισμα βαθμολογίας κριτηρίων 100,00 %  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
«Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» = 

100,00 
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ΙΙΙ. Ηλεκτρονικός διαγωνισμός 134049  (ΤΜΗΜΑ Γ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡO ΟΧΗΜΑ (ΜΥΛΟΣ) 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 8-10 m3 με σύστημα πλύσης κάδων) 
Όσον αφορά το περιεχόμενο του Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
που αναφέρονται στα άρθρα 2.4.3.1, 2.4.3.2 της διακήρυξης καθώς και στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της αριθ.6/2020, μελέτης (Παράρτημα Α), υποβλήθηκαν: 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
Κν 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (Κν) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
σν (%) 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α. 
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ 
(σ ν* Κν) 

 ΠΛΑΙΣΙΟ    

Κ1 Ωφέλιμο Φορτίο 100 6,00 6,00 

Κ2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 
Εκπομπή καυσαερίων 

100 5,00 5,00 

Κ3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100 4,00 4,00 

Κ4 Σύστημα πέδησης 100 4,00 4,00 

Κ5 Σύστημα αναρτήσεων 100 4,00 4,00 

Κ6 Καμπίνα οδήγησης 100 4,00 4,00 

 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ    

Κ7 Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - 
υλικά και τρόπος κατασκευής 

100 10,00 10,00 

Κ8 Υδραυλικό σύστημα – αντλία - 
χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστημα 

100 8,00 8,00 

Κ9 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100 5,00 5,00 

Κ10 Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο 
απορριμμάτων 

100 9,00 9,00 

Κ11 Σύστημα πλύσης κάδων 100 5,00 5,00 

Κ12 Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα, 
ασφάλεια 

100 6,00 6,00 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

Κ13 Εκπαίδευση προσωπικού 100 5,00 5,00 

Κ14 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία 

100 10,00 10,00 

 
 
Κ15 

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

 
 
100 

 
 
10,00 

 
 
10,00 

Κ16 Χρόνος παράδοσης 100 5,00 5,00 

Άθροισμα βαθμολογίας κριτηρίων 100,00 %  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
«Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» = 

 
100,00 
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Α/Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ 
(Αρ.Προσφ. 233366) 

 Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

1.1 Εγγυητική Συμμετοχής LD/21188/00393 
  ATTICA BANK  
  ποσού  5.950,00 € 

   1.2 Ε.Ε.Ε.Σ. ΝΑΙ 

 Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

2.1 Υπ. Δηλώσεις παρ.2.4.3.2 ΝΑΙ 

2.2 Πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου 
είδους  στην Ελληνική γλώσσα 

ΝΑΙ 

2.3 Άδεια Λειτουργίας Συνεργείου ή 
απαλλακτικό 

ΝΑΙ 

2.4 Ερωτηματολόγιο  Παραρτήματος Γ’ ΝΑΙ 

2.5 Φύλλο συμμόρφωσης Παραρτήματος Δ’ ΝΑΙ 

 
 
Ο οικονομικός φορέας «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» με αριθμό προσφοράς 233367  υπέβαλε τα 
προβλεπόμενα από τη Διακήρυξη δικαιολογητικά και στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς και η 
επιτροπή προχωρά στο επόμενο στάδιο, δηλαδή στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς. 
Για την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα: 

1. Το συμπληρωμένο φύλλο συμμόρφωσης (παράρτημα Δ  μελέτης) 
2. Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο (παράρτημα Γ μελέτης) 
3. Η υποβληθείσα τεχνική έκθεση του προσφερόμενου είδους με τα prospectus και 

τα αναλυτικά τεχνικά σχέδια 
4. Η εγγύηση καλής λειτουργίας, το πρόγραμμα εκπαίδευσης και ο χρόνος 

παράδοσης του προσφερόμενου οχήματος 
Μετά τα ανωτέρω και μετά από έλεγχο όλων των σχετικών, η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη 
στην βαθμολόγηση των κριτηρίων ανάθεσης ως εξής: 
 
ΤΜΗΜΑ Γ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡO ΟΧΗΜΑ (ΜΥΛΟΣ) ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 8-10 m3 με σύστημα 
πλύσης κάδων 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
Κν 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (Κν) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

σν (%) 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(σ ν* Κν) 

 ΠΛΑΙΣΙΟ    

Κ1 Ωφέλιμο Φορτίο 100 6,00 6,00 

Κ2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 

Εκπομπή καυσαερίων 
100 5,00 5,00 

Κ3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100 4,00 4,00 

Κ4 Σύστημα πέδησης 100 4,00 4,00 

Κ5 Σύστημα αναρτήσεων 100 4,00 4,00 

Κ6 Καμπίνα οδήγησης 100 4,00 4,00 

 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ    
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Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού στις 27-09-20211 συνέταξε το πρακτικό 
διαγωνισμού Ι, (παραλαβής-αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών) στο οποίο φαίνεται 
αναλυτικά ο τρόπος αξιολόγησης και οι αντίστοιχες σταθμισμένες βαθμολογίες ανά κριτήριο 
αξιολόγησης, από τις οποίες προκύπτει η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του 
οικονομικού φορέα «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ», για τα τμήματα Α, Β & Γ.   
         Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό γίνεται αποδεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα 
«Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» για: 
1. το τμήμα Α «ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ (ΠΡΕΣΑ) ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 16 m3» με συστημικό 
αριθμό 134043 με  συνολική σταθμισμένη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 100,00  
2. το τμήμα  Β «ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡO ΟΧΗΜΑ (ΠΡΕΣΑ) ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 14 m3 με σύστημα 
πλύσης κάδων» με συστημικό αριθμό 134048  με  συνολική σταθμισμένη βαθμολογία τεχνικής 
προσφοράς 100,00 &  
3. το τμήμα Γ «ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡO ΟΧΗΜΑ (ΜΥΛΟΣ) ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 8-10 m3 με σύστημα 
πλύσης κάδων» με συστημικό αριθμό 134049, με  συνολική σταθμισμένη βαθμολογία τεχνικής 
προσφοράς 100,00  
καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και αυτός θα 
συμμετάσχει στο επόμενο στάδιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στο άνοιγμα των 
Οικονομικών Προσφορών. 
  
Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2γ της διακήρυξης και το άρθρο 100 παρ.2γ του Ν.4412/2016, κατόπιν 
αποστολής ειδικής πρόσκλησης προς τους προσφέροντες μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, η 

K7 
Τύμπανο- χοάνη τροφοδοσίας - υλικά 

και τρόπος κατασκευής – οπίσθιο 
έδρανο – οπίσθια πόρτα 

100 10,00 
 

10,00 

Κ8 
Υδραυλικό σύστημα – αντλία – 

χειριστήρια, ηλεκτρικό σύστημα 
100 10,00 10,00 

Κ9 
 

Ανυψωτικό σύστημα κάδων 
100 5,00 5,00 

Κ10 
Ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων, 

σύστημα μετάδοσης κίνησης 
100 8,00 8,00 

Κ11 Συστήματα πλύσης 100 4,00 4,00 

Κ12 
Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα, 

ασφάλεια 
100 6,00 6,00 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

Κ13 Εκπαίδευση προσωπικού 100 5,00 5,00 

Κ14 
Εγγύηση καλής λειτουργίας - 

αντισκωριακή προστασία 
100 10,00 10,00 

 
 

Κ15 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- 
Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος 

παράδοσης ζητούμενων 
ανταλλακτικών – Χρόνος 

ανταπόκρισης συνεργείου – Χρόνος 
αποκατάστασης 

100 
 
 

10,00 

 
 

10,00 

Κ16 Χρόνος παράδοσης 100 5,00 5,00 

Άθροισμα βαθμολογίας κριτηρίων 100,00 %  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
«Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» = 

100,00 
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Επιτροπή την 30/09/2021, προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονομικής 
προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία: «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» του οποίου η προσφορά 
έγινε δεκτή κατά το προηγούμενο στάδιο. Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά στα τμήματα Α, 
Β και Γ παρουσιάζεται στον πίνακα του υποφακέλου (Οικονομική προσφορά), όπως ελήφθη από 
την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ως 
ακολούθως:  
     

 
Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς και  κατέγραψε το 
προσφερόμενο κόστος προμήθειας όπως φαίνεται παρακάτω:  
 

 
Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 
 

1. Την υπ’ αριθμ. 22360/4-6-2021 διακήρυξη του Δήμου Λαμιέων. 
2. Το ύψος της υποβληθείσας προσφοράς 
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

α/α Επωνυμία Αριθμός 
Προσφοράς 

Ημερομηνία 
αποσφράγισης 

‘Ώρα αποσφράγισης 

Αρ.συστ. ΕΣΗΔΗΣ 134043 (ΤΜΗΜΑ Α. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ (ΠΡΕΣΑ) ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ 16m3) 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ     ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

233365 30/09/2021  10:22:33 

Αρ.συστ. ΕΣΗΔΗΣ 134048 (ΤΜΗΜΑ Β.ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡO ΟΧΗΜΑ (ΠΡΕΣΑ) ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ 14 m3 με σύστημα πλύσης κάδων), 

2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ     ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

233366 30/09/2021  10:20:34 

Αρ.συστ. ΕΣΗΔΗΣ 134049 (ΤΜΗΜΑ Γ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡO ΟΧΗΜΑ (ΜΥΛΟΣ) ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ 8-10 m3 με σύστημα πλύσης κάδων) 

3 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ     ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

233367 30/09/2021  10:08:35 

ΤΜΗ 
ΜΑ 

Περιγραφή 
Α/Α προσφοράς 

Συστήματος 

Προσφερθείσα 
τιμή βάσει της 

οικονομικής 
προσφοράς 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

Προσφερθείσα τιμή / 
Συνολική βαθμολογία 
τεχνικής προσφοράς 

Α 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 
(ΠΡΕΣΑ) ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 16m3 

233365 183.000,00 
Λ = 183.000,00/100,00 

= 1.830,00 

Β 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡO ΟΧΗΜΑ 
(ΠΡΕΣΑ) ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 14 m3 

με σύστημα πλύσης κάδων 
233366 212.000,00 

Λ = 212.000,00/100,00 
= 2.120,00 

Γ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡO ΟΧΗΜΑ 
(ΜΥΛΟΣ) ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 8-10 
m3 με σύστημα πλύσης κάδων 

233367 193.000,00 
Λ = 193.000,00/100,00 

= 1.930,00 
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4. Το από 27-09-2021 Πρακτικό Ι Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών. 
 
 η Επιτροπή Διαγωνισμού στις 06-10-2021 συνέταξε το πρακτικό II (αποσφράγισης οικονομικών 
προσφορών). Σύμφωνα με το πρακτικό  η Επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της οικονομικής 
προσφοράς του οικονομικού φορέα «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ», για τα τμήματα Α, Β & Γ και την ανάδειξη 
του εν λόγω  φορέα ως προσωρινού αναδόχου  για τα τμήματα αυτά. 
 
Μετά τα παραπάνω  τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το  από 27-09-2021 πρακτικό 
διαγωνισμού Ι (παραλαβής-αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών) και  το από 06-10-2021 
πρακτικό II (αποσφράγισης οικονομικών προσφορών), της επιτροπής διαγωνισμού, που αφορά 
στην προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ» και προτείνεται,  σύμφωνα με τις 
διατάξεις των παρ. 1στi & 1ζ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τους όρους της 
διακήρυξης, 

 
Η λήψη απόφασης για 

 
   1. Την έγκριση του  από 27-09-2021 πρακτικού διαγωνισμού Ι (παραλαβής-αποσφράγισης και 
αξιολόγησης προσφορών), του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την 
προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ», με συστημικό αριθμό 134043, 134048, 
134049 
  2. Την έγκριση του  από 06-10-2021 πρακτικού II (αποσφράγισης οικονομικών προσφορών) του 
ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ κλπ)», με συστημικό αριθμό 134043, 
134048, 134049  
       
 3.Την ανάδειξη του φορέα «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» ως προσωρινού αναδόχου για την Προμήθεια:  
α) ΤΜΗΜΑ Α - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ (ΠΡΕΣΑ) ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 16m3 για το ποσό των 
183.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, και με λόγο προσφερθείσας τιμής προς τη συνολική 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς Λ = 1.830,00, κρίνεται συμφέρουσα προσφορά από οικονομική 
άποψη βάσει σχέσης ποιότητας-τιμής. 
 
β) ΤΜΗΜΑ Β - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡO ΟΧΗΜΑ (ΠΡΕΣΑ) ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 14 m3 με σύστημα 
πλύσης κάδων για το ποσό των 212.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, 
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, και με λόγο 
προσφερθείσας τιμής προς τη συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς Λ = 2.120,00, κρίνεται 
συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει σχέσης ποιότητας-τιμής. 
 
γ) ΤΜΗΜΑ Γ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡO ΟΧΗΜΑ (ΜΥΛΟΣ) ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 8-10 m3 με σύστημα 
πλύσης κάδων για το ποσό των 193.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, 
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, και με λόγο 
προσφερθείσας τιμής προς τη συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς Λ = 1.930,00, κρίνεται 
συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει σχέσης ποιότητας-τιμής. 
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Κατά της απόφασης της οικονομικής επιτροπής χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το 
Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016. 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 
- Ι  Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού         
- ΙΙ Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού         
 
 
  
Λαμία, ……/……/2021 

 
Λαμία,  …..  /……/2021 

 
Λαμία,  …… /……../2021 

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

  
 
 

 

  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Λαμία, …./…../………..  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
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 ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

  

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 

 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

  

Ταχ. Δ/νση    :  Κραββαρίτου 3   
Ταχ. Κωδ.     :  35 132 ΛΑΜΙΑ 
Πληροφορίες:  Ιωάννης Μυλωνής 
Αρ. τηλεφ.     :  22313 – 51599 
E-mail           :  milonis@lamia-city.gr 

  

 

Εισήγηση 
του  εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας κ. Κωνσταντίνου Ξεφλούδα 

 προς την Οικονομική Επιτροπή 

 

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό ιδιωτικών 

οχημάτων, μηχανημάτων έργου για την εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων 

αναγκών από φυσικές/τεχνολογικές καταστροφές που θα ισχύει από 01-01-2022 έως 

31-12-2024»  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3463/2016 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»  

2. Το Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/2010).  

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

4. Το Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις, 

(ΦΕΚ 102 Α΄/2002). 

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων (ΦΕΚ Β’3841/30-11-

2016), όπως αυτός αρχικά τροποποιήθηκε (ΦΕΚ Β’ 684/27-02-2018 και ΦΕΚ Β’ 

6077/31-12-2018) και τελικά ισχύει, με την υπ’ αριθ.185/2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων (πρακτικό 14ο/29.7.2020) που εγκρίθηκε 

[ως τροποποίηση και επαναδιατύπωση] με την με αριθμό 156883/15-09-2020 

απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 

Ελλάδας [ΦΕΚ Β΄ 4224/30-09-2020]. 

6. Την αριθ.πρωτ. 17614/07.05.2021 ΑΔΑ: Ψ3ΝΩΩΛΚ-08Β απόφαση του Δημάρχου 

Λαμιέων «Συμπλήρωση υπ΄αριθ.πρωτ.46970/19-11-2020 απόφασης Δημάρχου 

[ΑΔΑ : ΨΤΝΑΩΛΚ-ΑΟΧ ].» 

7. Τις εγκυκλίους που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ανά 

κατηγορία καταστροφής.  

mailto:milonis@lamia-city.gr
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8. Την αριθ.431/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΘΝΛΩΛΚ-Σ93) 

«Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό ιδιωτικών 

οχημάτων, μηχανημάτων έργου για την εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης 

εκτάκτων αναγκών από φυσικές/τεχνολογικές καταστροφές που θα ισχύει από 01-

01-2021 έως 31-12-2021 

9. Το γεγονός ότι: 

α) Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα δίκτυα υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου 

μας κατά τη διάρκεια του έτους λόγω χιονοπτώσεων, πλημμυρών, καταπτώσεων πρανών, 

αντιμετώπισης  πυρκαγιών – σεισμών κ.λ.π. φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών,  

χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση και δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν πάντα με τα 

ίδια μέσα, 

β) το είδος και η φύση των εργασιών και το κατεπείγον εκτέλεσης αυτών, επιβάλουν την 

εκτέλεση των, απολογιστικά,  

 

Προτείνεται η μίσθωση Μηχανημάτων Έργου και Οχημάτων με την παρακάτω  ωριαία  

αποζημίωση:    

 

Α/Α Περιγραφή 

Ωριαία δαπάνη 

απασχόλησης 

μηχ/τος 

(€/Ώρα) 

Ωριαία δαπάνη αναμονής 

μηχανήματος μηχ/τος 

(€/Ώρα) 

Με Χειριστή 
Χωρίς 

Χειριστή 

1 
Μίσθωση διαμορφωτήρα (GRADER) 

Ισοπεδωτή γαιών με το χειριστή 
55,00 15,00 5,00 

2 
Μίσθωση Προωθητήρα D6 με το 

χειριστή 
65,00 15,00 5,00 

3 
Μίσθωση Προωθητήρα  D7 με το 

χειριστή 
75,00 15,00 5,00 

4 
Μίσθωση Προωθητήρα D8  με το 

χειριστή 
90,00 15,00 5,00 

5 
Μίσθωση Προωθητήρα D9  με το 

χειριστή 
100,00 15,00 5,00 

6 
Μίσθωση Φορτωτή Ελαστιχοφόρου 

έως 100ΗΡ με το χειριστή 
45,00 15,00 5,00 

7 
Μίσθωση Φορτωτή Ερπυστριοφόρου 

έως 100ΗΡ με το χειριστή 
55,00 15,00 5,00 

8 
Μίσθωση Φορτωτή Ελαστιχοφόρου 

101-έως 180ΗΡ με το χειριστή 
60,00 15,00 5,00 

9 
Μίσθωση Φορτωτή Ερπυστριοφόρου 

101-έως 180ΗΡ με το χειριστή 
60,00 15,00 5,00 

10 
Μίσθωση Φορτωτή με λεπίδα, με το 

χειριστή 
50,00 15,00 5,00 

11 
Μίσθωση Εκσκαφέα Ελαστιχοφόρου 

με το χειριστή 
65,00 15,00 5,00 

12 Μίσθωση Εκσκαφέα 70,00 15,00 5,00 



Σελίδα 3 από 5 

Α/Α Περιγραφή 

Ωριαία δαπάνη 

απασχόλησης 

μηχ/τος 

(€/Ώρα) 

Ωριαία δαπάνη αναμονής 

μηχανήματος μηχ/τος 

(€/Ώρα) 

Με Χειριστή 
Χωρίς 

Χειριστή 

Ερπυστριοφόρου με το χειριστή 

13 

Μίσθωση Φορτωτή-Εκσκαφέα 

Ελαστιχοφόρου (τύπου JCB) με το 

χειριστή 

35,00 15,00 5,00 

14 
Μίσθωση Φορτωτή (τύπου BOBCAT) 

με το χειριστή 
25,00 15,00 5,00 

15 

Μίσθωση γεωργικού ελκυστήρα 

(Τρακτέρ) με μαχαίρι ή με λεπίδα 

αποχιονισμού ή αλατοδιανομέα μαζί  

με τον χειριστή 

35,00 15,00 5,00 

16 Μίσθωση πλατφόρμας    

  μέχρι 40Km 250,00   

 
 άνω των 40Km και ανά 

10kmεπιπλέον 
50,00   

17 
Μεταφορά βαρέων οχημάτων 

(Γερανοφόρο) 

60,00 πλέον τη 

διαδρομή 
15,00 5,00 

18 

Φορτηγό  με λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο 

και πιεστικό ή χορτοκοπτικό μέχρι 

150HP 

60,00 15,00 5,00 

19 

Φορτηγό  με λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο 

και πιεστικό ή χορτοκοπτικό πάνω 

από 150HP 

80,00 15,00 5,00 

20 
Αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα 

μέχρι 150HP 
60,00 15,00 5,00 

21 
Αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα 

πάνω από 150HP 
70,00 15,00 5,00 

22 Φορτηγό   0- 6 ton 25,00 15,00 5,00 

23 Φορτηγό   6-10 ton 35,00 15,00 5,00 

24 Φορτηγό   10-15ton 40,00 15,00 5,00 

25 Φορτηγό  15 ton και  άνω 45,00 15,00 5,00 

26 

Ανυψωτικός γερανός (για 

απομάκρυνση βαρέων οχημάτων σε 

περίπτωση χιονόπτωσης κλπ) 

50,00 15,00 5,00 

27 
UNIMOG Χορτοκοπτικό, λεπίδα, 

αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό 
60,00 15,00 5,00 

28 
Αυτοκίνητα με λεπίδα ή με λεπίδα και 

αλατιέρα 
55,00 15,00 5,00 

29 Αλατοδιανομέας 55,00 15,00 5,00 

30 Καλαθοφόρο όχημα 50,00 15,00 5,00 

31 Αυτοκινούμενη υδροφόρα 55,00 15,00 5,00 



Σελίδα 4 από 5 

Α/Α Περιγραφή 

Ωριαία δαπάνη 

απασχόλησης 

μηχ/τος 

(€/Ώρα) 

Ωριαία δαπάνη αναμονής 

μηχανήματος μηχ/τος 

(€/Ώρα) 

Με Χειριστή 
Χωρίς 

Χειριστή 

32 Αποφρακτικό όχημα 50,00 15,00 5,00 

33 Χορτοκοπτικό όχημα 60,00 15,00 5,00 

34 Βυτιοφόρο 4,00 15,00 5,00 

35  Ψεκαστικό μηχάνημα 35,00 15,00 5,00 

36 Μηχανικό σάρωθρο 40,00 15,00 5,00 

 

Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, 

οι οποίες θα εκτελεσθούν στην περιοχή των εργασιών.  

Ως ωριαία δαπάνη απασχόλησης μηχανήματος σε εργάσιμες ημέρες, Σαββατοκύριακα 

και επίσημες αργίες ορίζεται η τιμή του μισθώματος που περιλαμβάνει τη λειτουργία του 

μηχανήματος με τον χειριστή, του  αυτοκινήτου με τον οδηγό, τα καύσιμα, όπως και κάθε 

άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της 

εργασίας. Τα μηχανήματα – αυτοκίνητα  θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες εκτάκτων  

αναγκών όπως αναλύονται ανωτέρω για το χρονικό διάστημα από 01.01.2022 έως 31-12-

2024.  

Ως ωριαία δαπάνη αναμονής του μηχανήματος (σταλία) περιλαμβάνεται η πλήρης 

αποζημίωση για την παραμονή του μηχανήματος επί τόπου του συμβάντος σε θέση 

επιφυλακής, πλήρως εφοδιασμένου και εξοπλισμένου και παντελώς έτοιμου για εργασία, 

με ή χωρίς το χειριστή. 

Ως χρόνος αναμονής μηχανήματος με χειριστή/ές, ορίζεται αυτός που αρχίζει με τη 

θέση των μηχανημάτων σε κατάσταση ετοιμότητας στις θέσεις επιφυλακής από την 

υπηρεσία πολιτικής προστασίας του δήμου (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις καιρού 

της ΕΜΥ ή οδηγίες της ΓΓΠΠ ή της Περιφέρειας κ.λ.π.), χωρίς εκτέλεση εργασιών και 

λήγει με την έναρξη εκτέλεσης εργασιών αντιμετώπισης της φυσικής καταστροφής, ή με 

την εντολή διακοπής από το Δήμο. 

Ως χρόνος αναμονής μηχανήματος χωρίς χειριστή/ές, ορίζεται ομοίως, αυτός που 

αρχίζει με τη θέση των μηχανημάτων σε κατάσταση ετοιμότητας στις θέσεις επιφυλακής 

από την υπηρεσία πολιτικής προστασίας του Δήμου (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις 

καιρού της ΕΜΥ ή οδηγίες της ΓΓΠΠ ή της Περιφέρειας κ.λ.π), χωρίς να δεν απαιτείται η 

παρουσία του χειριστού του μηχανήματος, στον τόπο επιφυλακής. 

Οι εντολές της Υπηρεσίας για έναρξη και περαίωση μίσθωσης, δίδονται εγγράφως μέσω 

τηλεομοιότυπου (FAX), μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), γραπτό μήνυμα 

(SMS), προς τον υπεύθυνο της παροχής εργασίας.  

Σε επείγουσες περιπτώσεις οι εντολές μπορεί να δίνονται τηλεφωνικά και να 

επιβεβαιώνονται κατόπιν εγγράφως από την Υπηρεσία. 

 

 



Σελίδα 5 από 5 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1) Τον καθορισμό της ωριαίας αποζημίωσης μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό ιδιωτικών 

οχημάτων, μηχανημάτων έργου, για την εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης 

εκτάκτων αναγκών που θα ισχύει από 01-01-2022 έως 31-12-2024 όπως 

παραπάνω. 

2) Την έγκριση μίσθωσης οχημάτων, μηχανημάτων έργου χωρίς διαγωνισμό για την 

αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από φυσικές/τεχνολογικές καταστροφές, 

σύμφωνα με τις ανωτέρω τιμές ωριαίας αποζημίωσης.  

 

Ο Αν. προϊστάμενος του Αυτοτελούς 

Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 

 

 

 

 

Ο εντεταλμένος Σύμβουλος 

 Πολιτικής Προστασίας  

Μυλωνής Ιωάννης 

Πολιτικός Μηχανικός 

ΤΕ,MSc,ΜΔΕ – Α’ Βαθμό 

 

Κωνσταντίνος Ξεφλούδας 

 

 




