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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  22-04-2019

       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)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με

τις  α)σε  ορθή  επανάληψη  με  αριθμό  75/2017,  β)με  αριθμό  76/2017  και  γ)με  αριθμό  90/2018

αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Απριλίου 2019, ημέρα

της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ.

14058/18-04-2019 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)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση

Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 4)Ζώγκος Ανδρ.,

5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Φαρμάκης Γεωργ..

 

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ 161  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  «Έγκριση

πρακτικών  επιτροπής  αξιολόγησης  για  τη  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης  της  προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ- Επαναληπτικός

διαγωνισμός  για  τις  ομάδες  Α-ανταλλακτικά  και  Γ-  ελαστικά  της  με  αρ.55/2018  μελέτης,

δημοπρατούμενου προϋπολογισμού  μελέτης  για  τα  είδη  αυτά 70.720,04€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)», υπενθυμίζει στα μέλη την υπ' αριθμ.  32/526/2018 απόφασή της,

με  την  οποία  εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές  προδιαγραφές,  τα  τεύχη  δημοπράτησης  και  ο  ενδεικτικός

προϋπολογισμός της αρ. 55/2018 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι

όροι διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και ορίστηκε ημερομηνία διαγωνισμού η 21-12-2018.

      Ακολούθως, με την υπ' αριθμ. 6/52/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,  εγκρίθηκε το από

21-12-2018  πρακτικό  αποσφράγισης  προσφορών,  ελέγχου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και

αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις,
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της Επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω συνοπτικού διαγωνισμού,  έγινε αποδεκτή  η  προσφορά

του  οικονομικού  φορέα  με  την  επωνυμία  ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΚΩΝ.  ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ  για  την  ομάδα  Β'  –

αναλώσιμα  για  ταχογράφους  και  προκρίθηκε  στο  επόμενο  στάδιο  του  διαγωνισμού,  της

αποσφράγισης της οικονομικής του προσφοράς,  απορρίφθηκαν  οι προσφορές των οικονομικών

φορέων με τις επωνυμίες:  1)ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.  για  την  ομάδα Α'  -  ανταλλακτικά  και

2)ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ για την ομάδα Γ' - ελαστικά,  οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με την υπ'

αριθμ.  42809/6-12-2018  διακήρυξη  και  την  υπ'  αριθμ.  55/2018  μελέτη,  κηρύχθηκε  άγονος  ο

διαγωνισμός  για  την  ομάδα  Α'  -  ανταλλακτικά  και  την  ομάδα  Γ'  -  ελαστικά,  ματαιώθηκε  ο

διαγωνισμός  για  τα  είδη  των  ομάδων  αυτών  και  ορίστηκε  επανάληψη  του  διαγωνισμού

προμήθειας των ειδών των ομάδων Α'  -  ανταλλακτικά και  Γ'  -  ελαστικά της με υπ'  αριθμ.

55/2018  μελέτης,  δημοπρατούμενου προϋπολογισμού  μελέτης  για  τα  είδη  αυτά 70.720,04€

(συμπ/νου Φ.Π.Α.) με επανακαθορισμό των όρων διακήρυξης και ημερομηνία διαγωνισμού στις 14-

03-2019.

     Κατόπιν,  θέτει  υπ'  όψιν της Επιτροπής το από 14-03-2019  πρακτικό  Αρ.1,  αποσφράγισης

προσφορών,  ελέγχου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  αξιολόγησης  τεχνικών  προσφορών  της

επιτροπής  διαγωνισμού,  σύμφωνα  με  το  οποίο  την  καθορισμένη ημέρα και  ώρα συνεδρίασε η

Επιτροπή, διαπίστωσε ότι κατατέθηκαν δύο (2) φάκελοι προσφορών, των οικονομικών φορέων: 1)

ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ  και 2) ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.  και ακολούθησε  η αποσφράγιση των

δικαιολογητικών  συμμετοχής,  των  τεχνικών  προσφορών  και  ο  έλεγχος των  δικαιολογητικών

συμμετοχής. Κατόπιν του ελέγχου αυτού διαπιστώθηκε ότι,  οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

κατέθεσαν  σωστά  όλα  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  συμμετοχής,  όπως  ορίζει  η  υπ’  αριθμ.

7466/28-02-2019  διακήρυξη  και  οι  προσφορές  τους  προχωρούν  στο  επόμενο  στάδιο  της

αξιολόγησης των τεχνικών τους προσφορών.

    Ακολούθως,  η  Επιτροπή  αξιολόγησης  προχώρησε  στον  έλεγχο  και  την  αξιολόγηση  των

Τεχνικών προσφορών και διαπίστωσε ότι: 

Α.  ΓΙΑ  ΤΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ,  η  προσφορά  της  ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Ι.Κ.Ε.  ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών

μέσων πληροί και είναι σύμφωνη με τα  οριζόμενα από την διακήρυξη και την γενική συγγραφή

υποχρεώσεων της υπ’ αριθμ. 55/2018 σχετικής μελέτης  και συνεπώς γίνεται αποδεκτή και 

B. ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ, η προσφορά  της ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ για την

προμήθεια των ελαστικών πληροί και είναι σύμφωνη με τα  οριζόμενα από την διακήρυξη και την

γενική συγγραφή υποχρεώσεων της υπ’ αριθμ. 55/2018 σχετικής μελέτης  και συνεπώς  γίνεται

αποδεκτή  .

         Η  επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγείται: 

Α. Για την προμήθεια ανταλλακτικών : Την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού

φορέα «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

Β. Για την προμήθεια ελαστικών: Την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα

«ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ».
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Γ. Την πρόκριση στην επόμενη φάση του διαγωνισμού – αποσφράγιση και αξιολόγηση των

οικονομικών  προσφορών,   των  οικονομικών  φορέων:  «ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Ι.Κ.Ε.  ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΑΥΤ/ΤΩΝ  &  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»  και  «ΠΙΤΣΑ  ΚΥΡ.  ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»

   Ακολούθως,  με  το  υπ'αριθμ.  Πρωτ.  12240/05-04-2019  έγγραφο  του  Δήμου  Κορινθίων,

ενημερώθηκαν  για  την  ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης  των  οικονομικών  προσφορών  του

διαγωνισμού και κλήθηκαν να παραστούν οι ανωτέρω συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς, των οποίων

οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. 

        Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 09-

04-2019  πρακτικό  Αρ.2  αξιολόγησης  οικονομικών  προσφορών  της  Επιτροπής  αξιολόγησης

διαγωνισμού,  σύμφωνα  με  το  οποίο  την  καθορισμένη ημέρα και  ώρα συνεδρίασε η  Επιτροπή,

διαπίστωσε ότι οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων  ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ και ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ υποβλήθηκαν  ορθά  και  προχώρησε  στην  αποσφράγιση  αυτών,   από  την  οποία

προέκυψαν τα εξής:  1)ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: Η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα

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

περιλαμβάνει τιμοκατάλογο ανταλλακτικών σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (CD), καθώς και

το έντυπο οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος 1. της υπ’ αριθμ. 55/2018 μελέτης, σύμφωνα

με το οποίο το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για όλες τις κατηγορίες ανταλλακτικών είναι

πέντε (5)%  και 2)ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ : Η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ.

ΦΩΤΕΙΝΗ  –  ΕΜΠΟΡΙΑ  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  περιλαμβάνει  συμπληρωμένο  το  έντυπο  οικονομικής

προσφοράς του Παραρτήματος 3. της υπ’ αριθμ. 55/2018 μελέτης, με τιμές που αναφέρονται σε

σχετικό πίνακα και Γενικό Σύνολο προσφοράς το ποσό των  49.931,72 € συμπ/νου Φ.Π.Α..

    Ακολούθως,  η Επιτροπή  λαμβάνοντας υπ'όψιν ότι  οι  ανωτέρω οικονομικές προσφορές είναι

πλήρεις και σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης, εισηγείται:

Α)  την  ανάδειξη  του  οικονομικού  φορέα:  ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Ι.Κ.Ε.  ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΑΥΤ/ΤΩΝ  &  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ως  προσωρινού  αναδόχου  για  την

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ,  με  ποσοστό  έκπτωσης  πέντε  (5)%  για  όλες  τις  κατηγορίες

ανταλλακτικών  :  10/6671.0001,  20/6671.0001,  30/6671.0001,  30/6672.0001,  45/6671.0001,

σύμφωνα με την αριθμ.55/2018 μελέτη,

Β) την ανάδειξη του οικονομικού φορέα: ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ως προσωρινού  αναδόχου  για  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  με  τιμές  που  αναφέρονται  σε

σχετικό πίνακα του υπ' Αρ.2 Πρακτικού και Γενικό Σύνολο προσφοράς το ποσό των  49.931,72 €

συμπ/νου Φ.Π.Α..

    Ο  Πρόεδρος  ακολούθως  προτείνει  την  έγκριση  των  από  14-03-2019  και  από  09-04-2019

πρακτικών Αρ.1 και Αρ.2 της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού  για την εν θέματι προμήθεια  και

την  ανάδειξη  :  Α)  του  οικονομικού  φορέα:  ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Ι.Κ.Ε.  ΕΜΠΟΡΙΟ
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΑΥΤ/ΤΩΝ  &  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ως  προσωρινού  αναδόχου  για  την

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης πέντε (5)% για όλες τις

κατηγορίες  ανταλλακτικών:  10/6671.0001,  20/6671.0001,  30/6671.0001,  30/6672.0001,

45/6671.0001, σύμφωνα με την αριθμ. 55/2018 μελέτη   και  Β) του οικονομικού φορέα: ΠΙΤΣΑ

ΚΥΡ.  ΦΩΤΕΙΝΗ  –  ΕΜΠΟΡΙΑ  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  ως προσωρινού  αναδόχου  για  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ με  τιμές  που αναφέρονται  σε  σχετικό  πίνακα του  υπ'  Αρ.2  Πρακτικού  και  Γενικό

Σύνολο προσφοράς το ποσό των  49.931,72 € συμπ/νου Φ.Π.Α..

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

του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την

εισήγηση  του  Προέδρου,  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010,  του  Ν.4412/2016,  του

Ν.4605/2019,  του  Ν.4608/2019,  του  4609/2019,  όπως  ισχύουν,  καθώς  και  όλες  τις  ισχύουσες

σχετικές νομοθετικές διατάξεις, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντος του κ.Νανόπουλου Β., ο οποίος διαφωνεί λόγω υποβολής μόνο μίας προσφοράς 

ανά Ομάδα ειδών)

      Α.- Εγκρίνει τα:  α) από 14-03-2019 πρακτικό Αρ.1 της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού

για την αποσφράγιση προσφορών, έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση τεχνικών

προσφορών  και β)  από  09-04-2019  πρακτικό  Αρ.2  της  Επιτροπής  αξιολόγησης  διαγωνισμού,

αξιολόγησης  οικονομικών  προσφορών,  για  την  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης  της  προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ- Επαναληπτικός

διαγωνισμός  για  τις  ομάδες  Α'  -  ανταλλακτικά  και  Γ'  -  ελαστικά  της  υπ'  αριθμ.55/2018  μελέτης,

δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης  για τα είδη αυτά  70.720,04€ (συμπνου Φ.Π.Α.) 

    Β.-  Ανακηρύσσει  : 1)  τον  οικονομικό  φορέα:  ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Ι.Κ.Ε.  ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ως προσωρινό  ανάδοχο  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ,  με  προσφερόμενο  ποσοστό  έκπτωσης  πέντε  (5)%  για  όλες  τις  κατηγορίες

ανταλλακτικών: 10/6671.0001, 20/6671.0001, 30/6671.0001, 30/6672.0001, 45/6671.0001, σύμφωνα

με την υπ' αριθμ. 55/2018 μελέτη  και 2) τον οικονομικό  φορέα: ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  ως  προσωρινό  ανάδοχο  για  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  με  Γενικό  Σύνολο

προσφοράς το ποσό των  49.931,72 € συμπ/νου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τον  πίνακα που ακολουθεί :

A/A
ΤΥΠΟΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

10/6671.0001  

1 185/R60-15 ΤΕΜ 4 208,00

2 195/R70-15 ΤΕΜ 4 260,00

3 2.50-17 ΤΕΜ 2 60,00

4 130/90-10 ΤΕΜ 2 60,00
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5 120/90-10 ΤΕΜ 2 60,00

ΣΥΝΟΛΟ
(10/6671.0001)

648,00

 20/6671.0001    

6 295/R80-22.5 ΤΕΜ 10 3.250,00

7 315/R70-22.5 ΤΕΜ 10 3.860,00

8 315/R80-22.5 ΤΕΜ 10 3.300,00

9 265/R70-19.5 ΤΕΜ 10 1.900,00

10 205-16 ΤΕΜ 10 750,00

11 175/R70-13 ΤΕΜ 10 500,00

13 11-22.5 ΤΕΜ 10 2.750,00

14 195/R70-15 ΤΕΜ 10 650,00

15 13-22.5 ΤΕΜ 10 3.800,00

16 185/R60-15 ΤΕΜ 10 520,00

ΣΥΝΟΛΟ
(20/6671.0001)

21.280,00

20/6672.0001

17 20,5-25 (12λινα) ΤΕΜ 4 7.174,52

18 215/R75-17.5 ΤΕΜ 2 380,00

19 265/R70-19.5 ΤΕΜ 2 380,00

20 195/R70-15 ΤΕΜ 2 130,00

ΣΥΝΟΛΟ
(20/6672.0001)

8.064,52

30/6671.0001   

21 12-22.5 ΤΕΜ 4 1.160,00

22 195/R70-15 ΤΕΜ 4 260,00

23 315/R80-22.5 ΤΕΜ 4 1.320,00

24 205-16 ΤΕΜ 4 300,00

25 175/R70-13 ΤΕΜ 4 200,00

26 295/R80-22.5 ΤΕΜ 2 650,00

27 185/R60-15 ΤΕΜ 2 104,00

ΣΥΝΟΛΟ
(30/6671.0001)

3.994,00

30/6672.0001   

28 195/R70-15 ΤΕΜ 4 260,00

29 18.4-26 (12λινα) ΤΕΜ 2 992,00
ΣΥΝΟΛΟ

(30/6672.0001)
1252,00

35/6671.0001   

30 205-16 ΤΕΜ 4 300,00

31 315/R80-22.5 ΤΕΜ 6 1.980,00

32 185/R6015 ΤΕΜ 8 416,00

33 195/R70-15 ΤΕΜ 8 520,00

ΣΥΝΟΛΟ
(35/6671.0001)

3.216,00

35/6672.0001   

34 235/R75-15 ΤΕΜ 9 855,00

35 205-16 ΤΕΜ 10 750,00

ΣΥΝΟΛΟ
(35/6672.0001)

1.605,00

45/6671.0001  
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36 185/R60-15 ΤΕΜ 4 208,00

ΣΥΝΟΛΟ
(45/6671.0001)

208,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

40.267,52

ΦΠΑ 24% 9.664,20

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ

49.931,72

όπως  ακριβώς  και  αναλυτικά  αναφέρεται  στο  από  09-04-2019  πρακτικό  Αρ.2  αξιολόγησης

οικονομικών προσφορών, της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

   Γ.-  Κάνει  γνωστό στους  συμμετέχοντες  ότι  για  την  άσκηση ένστασης κατά  της  παρούσας

πράξης έχει ισχύ το άρθρο 127 του Ν.4412/16, όπως ισχύει.  Ειδικότερα στην περίπτωση ένστασης

κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκησή της είναι πέντε

(5)  ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό

φορέα και η ένσταση αυτή υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.

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

       Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/161/2019.-  

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 08-05-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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