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ΘΕΜΑ:  Συμπλήρωση   Πρακτικού Ι  διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού   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. 

 
Με την αρ.54/01-02-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε: 
 
Η έγκριση  του από 18/01/2022 Πρακτικού ΙΙΙ (έλεγχος δικαιολογητικών – κατακύρωση αποτελέσματος) 

διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια 
απορριμματοφόρων»    με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 134043, 134048, 134049. 
 

Η κατακύρωση στον φορέα «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», με διεύθυνση ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 162, ΤΚ12242, ΑΦΜ 094036579, ΦΑΕ 
Αθηνών των τμημάτων Α, Β και Γ τη προμήθεια: «Προμήθεια απορριμματοφόρων» όπως αυτή περιλαμβάνεται 
στους με συστημικούς αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ: 134043, 134048, 134049 ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, που 
προκηρύχτηκαν με την αρ.πρωτ. 22360/4-6-2021 διακήρυξη του Δήμου Λαμιέων και την 6/2021 μελέτη της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
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Στις 20-05-2022 η Επιτροπή διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμού του Δήμου Λαμιέων για τη συγκεκριμένη 
προμήθεια, σύμφωνα με την με αριθμό 375/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων 
συνήλθε  με σκοπό την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο όπως βαθμολογήθηκαν στο Πρακτικό Ι 

 
 
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη  

 Το αρ. πρωτ. 17254/11-05-2022 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής όπου αναφέρεται ότι «από τις 
βαθμολογίες των τεχνικών προσφορών όπως αυτές περιλαμβάνονται στο από 27-09-2021 
πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού, απουσιάζει λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο 
(άρθρο 86 παρ.11 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 30 του ν.4782/2021)» 

 Το άρθρο 106 παρ3 του ν.4412/2016 «Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη 
του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 
σφάλμα ή η παράλειψη.» 

Προέβη στην συμπλήρωση του από 27/09/2021 Ι ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ με την  λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά 
κριτήριο όπως βαθμολογήθηκαν  στο Πρακτικό Ι, ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ Α- ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ (ΠΡΕΣΑ) ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 16 m3 
 

 
ΚΡΙΤΗΡΙ

Ο 
Κν 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (Κν) 
(πρακτικό Ι) 

 
ΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΡΙΣΗΣ 

 ΠΛΑΙΣΙΟ – ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ   

Κ1 Ωφέλιμο Φορτίο 100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 
καυσαερίων 

100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ4 Σύστημα πέδησης 100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ5 Σύστημα αναρτήσεων 100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ6 Καμπίνα οδήγησης 100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   

Κ7 Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά και τρόπος 
κατασκευής 

 
100 

Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

 
Κ8 

Υδραυλικό σύστημα – αντλία - 
χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστημα – ηλεκτρονικό 

σύστημα ελέγχου 

 
100 

Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ9 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ10 Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο 
απορριμμάτων 

 
100 

Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ11 Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα, ασφάλεια 100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ   

Κ12 Εκπαίδευση προσωπικού 100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ13 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία 

 
100 

Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 
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ΤΜΗΜΑ Β- Απορριμματοφόρο όχημα φυσικού αερίου τύπου πρέσας, χωρητικότητας 14m3, με σύστημα 
πλύσης κάδων 
 

 
 
Κ14 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- 
Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης 

ζητούμενων ανταλλακτικών 
– Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου – Χρόνος 

αποκατάστασης 

 
 
100 

 
 
Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 

τεχνικών προδιαγραφών 

Κ15 Χρόνος παράδοσης 100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
Κν 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (Κν) 
(πρακτικό Ι) 

 
ΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΡΙΣΗΣ 

 ΠΛΑΙΣΙΟ   

Κ1 Ωφέλιμο Φορτίο 100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 
καυσαερίων 

100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ4 Σύστημα πέδησης 100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ5 Σύστημα αναρτήσεων 100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ6 Καμπίνα οδήγησης 100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   

Κ7 Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά και 
τρόπος κατασκευής 

100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ8 Υδραυλικό σύστημα – αντλία - 
χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστημα 

100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ9 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ10 Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο 
απορριμμάτων 

100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ11 Σύστημα πλύσης κάδων 100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ12 Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα, ασφάλεια 100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

Κ13 Εκπαίδευση προσωπικού 100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ14 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία 

100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

 
 
Κ15 

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

ανταπόκρισης συνεργείου – Χρόνος 
αποκατάστασης 

 
 
100 

Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ16 Χρόνος παράδοσης 100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 
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ΤΜΗΜΑ Γ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡO ΟΧΗΜΑ (ΜΥΛΟΣ) ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 8-10 m3 με σύστημα 

πλύσης κάδων 
 

 

         
 Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω η επιτροπή συνέταξε το από  20/05/2022  Πρακτικό 
IV(συμπλήρωση Πρακτικού I )  που αφορά στην προμήθεια: «Προμήθεια απορριμματοφόρων» 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
Κν 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (Κν) 
(πρακτικό Ι) 

 
ΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΡΙΣΗΣ 

 ΠΛΑΙΣΙΟ   

Κ1 Ωφέλιμο Φορτίο 100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 
καυσαερίων 

100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ4 Σύστημα πέδησης 100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ5 Σύστημα αναρτήσεων 100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ6 Καμπίνα οδήγησης 100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   

K7 Τύμπανο- χοάνη τροφοδοσίας - υλικά και 
τρόπος κατασκευής – οπίσθιο έδρανο – οπίσθια 
πόρτα 

100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ8 Υδραυλικό σύστημα – αντλία – 
χειριστήρια, ηλεκτρικό σύστημα 

100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ9  
Ανυψωτικό σύστημα κάδων 

100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ10 Ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων, σύστημα 
μετάδοσης κίνησης 

100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ11 Συστήματα πλύσης 100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ12 Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα, ασφάλεια 100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ  

Κ13 Εκπαίδευση προσωπικού 100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ14 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία 

 
100 

Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

 
 
Κ15 

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

ανταπόκρισης συνεργείου – Χρόνος 
αποκατάστασης 

 
 
100 

Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 

Κ16 Χρόνος παράδοσης 100 Ικανοποιούνται ακριβώς οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών 
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Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 
 
1. Την υπ’αριθμ.22360/4-6-2021 διακήρυξη του Δήμου Λαμιέων. 
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν & ισχύουν. 
3. Το αρ.πρωτ. 17254/11-05-2022 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής.  
4. Τις διατάξεις των παρ. 1στ i & 1ζ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε 

και ισχύει 
        τίθεται υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής το από 20/05/2022 Πρακτικό IV (συμπλήρωση 
Πρακτικού I ) της επιτροπής διαγωνισμού, που αφορά στην προμήθεια: «Προμήθεια 
απορριμματοφόρων» και προτείνεται,  
                                                                           

η  λήψη απόφασης για 
1. Την έγκριση του από  20-05-2022 Πρακτικού IV (συμπλήρωση Πρακτικού I ) 
2. Την έγκριση συμπλήρωσης ως ανωτέρω  με  λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο 

όπως βαθμολογήθηκαν στο από 27-09-2021 Πρακτικό Ι  του διαγωνισμού της προμήθειας 
«Προμήθεια απορριμματοφόρων» όπως αυτή περιλαμβάνεται στους με συστημικούς 
αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ: 134043, 134048, 134049 ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, που 
προκηρύχτηκαν με την αρ.πρωτ. 22360/4-6-2021 διακήρυξη του Δήμου Λαμιέων και την 
6/2021 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος. 

3. Την διατήρηση σε ισχύ της αρ.54/01-02-2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί 
έγκρισης του Πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωσης της απόφασης στον φορέα «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» 
των τμημάτων Α, Β & Γ της προμήθειας «Προμήθεια απορριμματοφόρων» 

 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 
-  Πρακτικό ΙV (Συμπλήρωση Πρακτικού Ι) 
 
 

               
Λαμία, ……/……/2022 

 
Λαμία,  …..  /……/2022 

 
Λαμία,  …… /……../2022 

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 
 

  
 
 

  
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

  
 
 

  

  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Λαμία, …./…../………..  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
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