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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  23-11-2018

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

Πνευματικό,  Δήμαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζήμο  Κωνσταντίνο,  3)Βλάσση  Δημήτριο,

4)Φαρμάκη  Γεώργιο,  5)Ζώγκο  Ανδρέα,  6)Μπάκουλη  Δημήτριο,  7)Νανόπουλο  Βασίλειο,

8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο,  Δημ.  Συμβoύλoυς,  ως μέλη,  σύμφωνα με τις

α)σε  ορθή  επανάληψη  με  αριθμό  75/2017  και  β)με  αριθμό  90/2018  αποφάσεις  Δημοτικού

Συμβουλίου  Κορινθίων,  συvεδρίασε  σήμερα  τηv  23η Νοεμβρίου  2018,  ημέρα  της  εβδoμάδας

Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 40365/19-11-2018

πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα

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

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα  έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε

vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός  Αλέξανδρος, Πρόεδρος,  2)Βλάσσης  Δημ.,  3)Καμπούρης  Χαρ.  (αναπληρώνει  το

τακτικό  μέλος  Φαρμάκη  Γεωργ.),  4)Ζώγκος  Ανδ.,  5)Ζήμος  Κων.,  6)Παρτσινέβελος  Κων.

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.).

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ.,3)Νανόπουλος Βασ..

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

        Κατόπιν ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συζήτησης

του  θέματος  «Έγκριση  πρακτικού  επιτροπής  αξιολόγησης  επαναληπτικού  διαγωνισμού  για  την

εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ –

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, προϋπολογισμού προς επαναληπτική δημοπράτηση

31.929,75€»,  διότι  υπάρχει  ανάγκη  για  την  όσο  το  δυνατόν  ταχύτερη  εκτέλεση  της  εν  λόγω

προμήθειας  και ως εκ τούτου η διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα.

      Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω

θέματος.

        ΑΠΟΦΑΣΗ 557  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης «Έγκριση

πρακτικού  επιτροπής  αξιολόγησης  επαναληπτικού  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  της

προμήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  –

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ,  προϋπολογισμού  προς  επαναληπτική

δημοπράτηση 31.929,75€»  υπενθυμίζει  στα μέλη της  Επιτροπής την  υπ'  αριθμ.  25/312/2017

απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 61/2017 σχετικής
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μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι

προμήθειας και ορίστηκε ημερομηνία διαγωνισμού η 10-10-2017. 

       Ακολούθησε η υπ' αριθμ. 2/7/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε

το από 10-10-2017 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, έγιναν δεκτές οι προσφορές,

για την προμήθεια ανταλλακτικών, της Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΑΥΤΟΚΙ-

ΝΗΤΩΝ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ και για την προμήθεια ελαστικών, της ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙ-

ΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, σύμφωνα με τους σχετικούς  Πίνακες του εν λόγω Πρακτικού  και προω-

θήθηκαν  στο επόμενο στάδιο Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών σύμφω-

να με σχετικους πίνακες ειδών, ορίστηκε δε η αποσφράγιση να γίνει από την αρμόδια Επιτροπή αξιο-

λόγησης σε δημόσια συνεδρίαση την Πέμπτη, 01-02-2018. 

      Κατόπιν, με την υπ'αριθμ. 4/43/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 01-

02-2018 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για τα

είδη με α/α Μελέτης: 2-11, 21, 44, 51-54, 70-71, 73-77 και ανακηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι  του

ανωτέρω διαγωνισμού, οι  οικονομικοί φορείς : 

1.Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩ-

ΓΑΙ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, με ποσοστό έκπτωσης τριάντα (30) % επί του προϋπο-

λογισμού της μελέτης  για όλες τις κατηγορίες ανταλλακτικών της  61/2017 μελέτης,  και 

2.ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, σύμφωνα με

σχετικό πίνακα του εν λόγω πρακτικού και για τα είδη με αύξοντα α/α Μελέτης : 1,12-20, 22-43,45-50,

55-69, 72,78-95. 

     Ακολούθως, με την υπ'  αριθμ. 12/208/2018  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από

23-03-2018 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, για την Αποσφράγιση και τον έλεγχο

δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  της  Επιτροπής  αξιολόγησης  διαγωνισμού,  αναδείχθηκε  ανάδοχος

για την εκτέλεση της προμήθειας ελαστικών ο οικονομικός φορέας  ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ για τα είδη με αύξοντα α/α Μελέτης : 1,12-20, 22-43,45-50, 55-69, 72,78-95, αποκλείστη-

κε ο οικονομικός φορέας Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙ-

ΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ για την προμήθεια ανταλλακτικών, κηρύχθηκε ως άγονος ο διαγωνισμός

για όλες τις κατηγορίες ανταλλακτικών της  αριθμ. 61/2017 μελέτης και ορίστηκε η επανάληψη του δια-

γωνισμού για όλα τα είδη για τα οποία ο ως άνω διαγωνισμός υπήρξε άγονος, μετά την σύνταξη σχε-

δίου διακήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολε-

οδομίας.

     Κατόπιν, με την υπ' αριθμ.18/305/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής επανεγκρίθηκαν οι τε-

χνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ.

61/2017 μελέτης  και  επανακαθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την διενέργεια επαναληπτικού συ-

νοπτικού διαγωνισμού  για την εκτέλεση της προμήθειας των ειδών για τα οποία ο διαγωνισμός

υπήρξε άγονος - δηλαδή για όλες τις κατηγορίες ανταλλακτικών της αριθμ. 61/2017 μελέτης και για τα

είδη των ελαστικών με  α/α Μελέτης: 2-11, 21, 44, 51-54, 70-71, 73-77 - προϋπολογισμού μελέτης

προς επαναληπτική δημοπράτηση  31.929,75 € (συμπ/νου ΦΠΑ).
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    Ακολούθως  με την υπ' αριθμ. 30/482/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής : 1. Εγκρίθηκαν  το

από 26-07-2018 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού 1ο, για την Αποσφράγιση Προσφορών, τον

Έλεγχο δικαιολογητικών και την Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών, καθώς και το από 16-10-2018

Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού 2ο, για την Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών της εν λόγω

προμήθειας. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση,  2.Απορρίφθηκε η προσφορά  της ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ.

ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ του εν λόγω επαναληπτικού

διαγωνισμού,  διότι  για  κανένα  προσφερόμενο  τύπο  ελαστικού  δεν  έχει  προσκομιστεί  έγκριση

κυκλοφορίας και  δεν προκύπτει η συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς, σύμφωνα με τα

οριζόμενα  στην  διακήρυξη  και  την  γενική  συγγραφή  υποχρεώσεων  της  σχετικής  μελέτης,

3.Κηρύχθηκε   άγονος  ο διαγωνισμός για τα είδη  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ με α/α Μελέτης: 2-11, 21, 44, 51-54,

70-71,  73-77 και  4.Ανακηρύχθηκε  προσωρινός  ανάδοχος  για  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, του ως άνω διαγωνισμού ο οικονομικός  φορέας με την επωνυμία:  ΔΙΕΘΝΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  με  ποσοστό

έκπτωσης πέντε  (5)  % για όλες τις κατηγορίες ανταλλακτικών :  10/6671.0001,  20/6671.0001,

20/6672.0001,  30/6671.0001,  35/6671.0001,  35/6672.0001,  45/6671.0001,  σύμφωνα  με  την

61/2017 μελέτη.     Ο ανωτέρω προσωρινός ανάδοχος με το υπ' αριθμ.πρωτ. 39737/14-11-2018

έγγραφο  του Δήμου Κορινθίων  προσεκλήθη να προσκομίσει τα προβλεπόμενα από την σχετική

υπ' αριθμ. 22869/11-07-2018 διακήρυξη,  δικαιολογητικά κατακύρωσης.

     Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ'όψιν των μελών το από 22-11-2018 πρακτικό αποσφράγισης

και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το

οποίο,  ο  υπ'  αριθμ.πρωτ.40560/20-11-2018  φάκελος  δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου

υποβλήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 22869/11-07-2018 διακήρυξη διαγωνισμού.  Από τον έλεγχο

των δικαιολογητικών αυτών διαπιστώθηκε ότι ο προσωρινός ανάδοχος  ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

κατέθεσε σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην

υπ' αριθμ. 22869/11-07-2018 διακήρυξη διαγωνισμού. Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης

διαγωνισμού εισηγείται  την κατακύρωση της  προμήθειας για  όλες τις  κατηγορίες  ανταλλακτικών :

10/6671.0001,  20/6671.0001,  20/6672.0001,  30/6671.0001,  35/6671.0001,  35/6672.0001,

45/6671.0001, σύμφωνα με την 61/2017 μελέτη, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΔΙΕΘΝΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.

   Τέλος, ο Πρόεδρος προτείνει   την έγκριση του από 22-11-2018 πρακτικού αποσφράγισης και

ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της  επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για  την ως άνω

προμήθεια  και  την  κατακύρωση  της  προμήθειας για  όλες  τις  κατηγορίες  ανταλλακτικών  :

10/6671.0001,  20/6671.0001,  20/6672.0001,  30/6671.0001,  35/6671.0001,  35/6672.0001,

45/6671.0001, σύμφωνα με την 61/2017 μελέτη, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΔΙΕΘΝΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Ι.Κ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ   ΑΥΤ/ΤΩΝ  &  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  με  ποσοστό

έκπτωσης πέντε  (5) %.

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν  τον σχετικό φάκελο

του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την ει-
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σήγηση  του  Προέδρου,  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν.  3852/2010,  όπως  ισχύει,  του  Ν.

4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Α.-Εγκρίνει το από 22-11-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης

της  επιτροπής  αξιολόγησης  επαναληπτικού  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  –  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού προς επαναληπτική δημοπράτηση 31.929,75€.

    Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση για

την εκτέλεση της προμήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ –

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού προς επαναληπτική δημοπράτηση

31.929,75€,   για όλες τις κατηγορίες ανταλλακτικών :  10/6671.0001, 20/6671.0001, 20/6672.0001,

30/6671.0001, 35/6671.0001, 35/6672.0001, 45/6671.0001, σύμφωνα με την 61/2017 μελέτη,  στον

οικονομικό  φορέα  με  την  επωνυμία  ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Ι.Κ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 17, ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ. 20131,  Α.Φ.Μ.: 801016151, ΔΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ) με  ποσοστό  έκπτωσης πέντε  (5)  %,  όπως ακριβώς και  αναλυτικά  αναφέρεται  στο

ιστορικό της παρούσης και στο από 22-11-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

     Γ- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του

άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

      Δ.- Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια θα βαρύνει πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου

Κορινθίων οικονομικού έτους 2018 ως εξής:

Κ.Α. τίτλος ποσό Α.Α.Υ.

10 6671.0001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2.000,00 503/2018

20 6671.0001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 40.450,00 365/2018

20 6672.0001 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 10.000,00 383/2018

30 6671.0001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 10.000,00 371/2018

30 6672.0001 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2.000,00 385/2018

35 6671.0001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 4.000,00 375/2018

35 6672.0001 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2.000,00 387/2018

45 6671.0001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 500,00 379/2018

 (Α.Ο.Ε. 3/18/2018).

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34/557/2018.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 03-12-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ



ΑΔΑ: ΨΧΘ6ΩΛ7-ΩΤΨ
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