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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  19-06-2019

       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 19η Ιουνίου 2019, ημέρα της

εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 20523/14-

06-2019 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 πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε

vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Καμπούρης  Χαρ.  (αναπληρώνει  το  τακτικό  μέλος  Βλάσση  Δημ.),  2)Παρτσινέβελος  Κων.

(αναπληρώνει  το  τακτικό  μέλος  Φαρμάκη  Γεωργ.),  3)Ζώγκος  Ανδρ.,  4)Μπάκουλης  Δημ.,

5)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Πνευματικός Αλέξ., Πρόεδρος, 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Ζήμος Κων., 4)Γκουργιώτης Αλεξ..

  Στην  παρούσα  συνεδρίαση,  λόγω  απουσίας  του  Προέδρου  κ.  Πνευματικού  Αλέξανδρου,

προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Νανόπουλος Βασίλειος.

 

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

  ΑΠΟΦΑΣΗ 254  η  : Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  «Έγκριση

πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της

προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 133.424,00€

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)» υπενθυμίζει  στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ.  40/630/2018

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

ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 68/2018 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι  προμήθεια,

καθορίστηκαν  οι  όροι  διακήρυξης  για  τον  εν  θέματι  διαγωνισμό  και  ορίστηκε  καταληκτική

ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  στον  ανοιχτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  η  23-01-2019.   Ο

διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό

69189.  Ακολούθως, με την αριθμ. 14/133/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα

α)από 29-01-2019 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και
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αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις

στις  27-03-2019,  και  β)από 01-04-2019 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης οικονομικών

προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού, έγινε δεκτή η προσφορά του

οικονομικού  φορέα  με  την  επωνυμία  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  Α.Ε.Β.Ε.  (δ.τ.  HELESI AEBE)  με  αύξοντα  αριθμό  προσφοράς  συστήματος

ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 124227, η οποία προχώρησε στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης της

οικονομικής  προσφοράς,  ανακηρύχθηκε προσωρινός  ανάδοχος  του  ανωτέρω  διαγωνισμού

προμήθειας  ο  οικονομικός  φορέας  με  την  επωνυμία  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  Α.Ε.Β.Ε.  (δ.τ.  HELESI AEBE)  με  αύξοντα  αριθμό

προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 124227 για την προμήθεια των ειδών  της αριθμ.

45885/31-12-2018 διακήρυξης  διαγωνισμού  και  της  με  αριθμ.  68/2018  μελέτης του  ως  άνω

διαγωνισμού,  με  συνολικό  ποσό προσφοράς τα  82.553,00€  πλέον  Φ.Π.Α.  και  τα  102.365,72€

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

  Ο προσωρινός ανάδοχος για την προμήθεια των ειδών του εν λόγω διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (δ.τ.  HELESI AEBE) κλήθηκε με το

αριθμ.  15260/02-05-2019  έγγραφο  του  Δήμου  Κορινθίων  να  υποβάλλει  τα  απαιτούμενα

δικαιολογητικά κατακύρωσης.  Στη συνέχεια ο Προεδρεύων θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 05-

06-2019  πρακτικό  αποσφράγισης  και  ελέγχου  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του  προσωρινού

αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού, της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι

προμήθεια,  το  οποίο  επισυνάπτεται  στην  παρούσα,  σύμφωνα  με  το  οποίο  έγινε  ηλεκτρονική

αποσφράγιση  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του  προσωρινού  αναδόχου  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  Α.Ε.Β.Ε.  (δ.τ.  HELESI AEBE)  και

διαπιστώθηκε ότι αυτά έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.  Επίσης ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε

εμπρόθεσμα  στο  πρωτόκολλο  του  Δήμου,  λαμβάνοντας  τον  15964/08-05-2019  αριθμό

πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε

ενσφράγιστος  στην  Επιτροπή,  κατά  την  έναρξη  της  διαδικασίας.   Από  τον  έλεγχο  των

δικαιολογητικών  κατακύρωσης  προέκυψε  ότι  τα  δικαιολογητικά  που  υποβλήθηκαν  ηλεκτρονικά

από τον προσωρινό ανάδοχο, αλλά και σε έντυπη μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα

προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2 της σχετικής διακήρυξης διαγωνισμού και η επιτροπή αξιολόγησης

διαγωνισμού  εισηγείται  την  κήρυξη  της  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (δ.τ.  HELESI AEBE) σε ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού, με συνολικό

ποσό  προσφοράς  τα  82.553,00€  πλέον  Φ.Π.Α.  και  στα  102.365,72€  συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α..

  Κατόπιν  των  ανωτέρω ο  Προεδρεύων προτείνει  την  έγκριση  του  από  05-06-2019  πρακτικού

αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια των ειδών της αριθμ.

45885/31-12-2018 διακήρυξης  διαγωνισμού  και  της  με  αριθμ.  68/2018  μελέτης του  ως  άνω

διαγωνισμού, της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και την κήρυξη του οικονομικού φορέα με την

επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (δ.τ. HELESI
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AEBE) σε ανάδοχο της προμήθειας με συνολικό ποσό προσφοράς τα 82.553,00€ πλέον Φ.Π.Α.

και στα 102.365,72€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο του

διαγωνισμού,  το  ως  άνω  αναφερόμενο  πρακτικό  της  επιτροπής  αξιολόγησης  διαγωνισμού,  την

εισήγηση του Προεδρεύοντος, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.

4412/2016,  όπως ισχύει,  του Ν. 4555/2018,  όπως ισχύει,  καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές

νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Α.- Εγκρίνει το από 05-06-2019 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης

της  επιτροπής  αξιολόγησης  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  τη  σύναψη  δημόσιας

σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης

133.424,00€  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ),  που  έλαβε  αύξοντα  αριθμό  ηλεκτρονικού

διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 69189, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. 

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

προμήθεια των ειδών της αριθμ.  45885/31-12-2018 διακήρυξης  διαγωνισμού  και  της  με  αριθμ.

68/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (δ.τ. HELESI AEBE) (Αγίου Ιωάννου

19 Αίγιο Αχαΐας, Α.Φ.Μ. 094270233, Δ.Ο.Υ. Αιγίου), με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος

ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 124227, με συνολικό ποσό προσφοράς τα 82.553,00€ πλέον Φ.Π.Α. και στα

102.365,72€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως ο κάτωθι πίνακας:

Α/Α Είδος
Είδος

μονάδας
Ποσότητα

Τιμή
προσφοράς

(€)
Σύνολο (€)

1
Πλαστικός κάδος απορριμμάτων 
1100 lt

τεμ 80 158,00 12.640,00

2
Πλαστικός κάδος απορριμμάτων 
770 lt

τεμ 80 132,00 10.560,00

3
Πλαστικός κάδος απορριμμάτων 
360 lt

τεμ 160 48,00 7.680,00

4
Πλαστικός κάδος απορριμμάτων 
240 lt

τεμ 570 28,90 16.473,0

5
Πλαστικός κάδος απορριμμάτων 
120 lt

τεμ 1.600 22,00 35.200,00

ΣΥΝΟΛΟ 82.553,00
Φ.Π.Α. 24% 19.812,72

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 102.365,72
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  Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για την εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις

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

  Δ.-  Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων και

θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2019 με ΚΑ

20/7135.0001 ποσού 133.424,00€ με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων».

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/254/2019.-  

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 20-06-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Επισυνάπτεται το από 05-06-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.3

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

Στην Κόρινθο, την 05-6-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα14:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδομίας  του  Δήμου Κορινθίων  (Δημοκρατίας  1),  συνεδρίασε  η  επιτροπή που  συστήθηκε  με  την  υπ.  αριθ.
2/6/2018  απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής,  προκειμένου  να  αποσφραγίσει  ηλεκτρονικά  τα  δικαιολογητικά
κατακύρωσης μειοδότη που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 69189 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 45885/31-12-
2018 διακήρυξης του Δήμου, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Πρόεδρος Γιαβάση Άννα

2. Τακτικό Μέλος Σαββανού Ελένη

3. Τακτικό Μέλος Σούκουλης Αντώνιος

Με το υπ’ αριθ. 2 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών
αναδόχων για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. [δ.τ.  HELESI AEBE] ως προσωρινού αναδόχου. Με την υπ΄αριθ. 133/2019
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες. 

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ανωτέρω προσωρινό ανάδοχο, πρόσκληση με αρ. 11662/02-4-
2019, με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (παρ. 12 αρθρ. 43 του Ν. 4605/2019,
ΦΕΚ 52/1-4-2019 τεύχος πρώτο) από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης για τον εν
θέματι διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.2 του άρθρου 3 της αριθμ. 45885/31-12-2018 διακήρυξης
του διαγωνισμού

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  3.2.  της  διακήρυξης,  τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  από  τον  προσφέροντα
(«προσωρινό  ανάδοχο»),  ηλεκτρονικά  μέσω  του  συστήματος,  σε  μορφή  αρχείων  pdf  και  προσκομίζονται  κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται
από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Ο  προσωρινός  ανάδοχος  υπέβαλε  ηλεκτρονικά  στο  ΕΣΗΔΗΣ  τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  του  εν  λόγω
διαγωνισμού.  Η καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  δικαιολογητικών  ήταν  η  12-5-2019  και  η  ημερομηνία
ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών είναι η 05-6-2019 και ώρα 14:00. 
Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, συνδέθηκε στο σύστημα με τα
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον
ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  69189  και  διαπίστωσε  ότι  έχουν  υποβληθεί  εμπρόθεσμα,  στο  διαγωνισμό  τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για
την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια
τους,  (όνομα  χρήστη  και  κρυφό  προσωπικό  κωδικό  πρόσβασης),  προκειμένου  να  αποσφραγισθούν  τα
δικαιολογητικά. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία τα δικαιολογητικά  αποσφραγίσθηκαν με αποτέλεσμα να
είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. 

Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Τα  υποβληθέντα  από  τον  οικονομικό  φορέα  HELESI AEBE στο  ΕΣΗΔΗΣ  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  με

ημερομηνία υποβολής 07-5-2019 είναι τα εξής:

1. ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ HELESI ΛΗΞΗΣ 24.05.19
3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ HELESI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ IKA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ IKA HELESI ΛΗΞΗΣ 24.05.19
7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ KAI ΖΟΥΓΛΑΣ
8. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΟΥΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ ΛΗΞΗΣ 30.9.2019
9. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΟΥΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ ΛΗΞΗΣ 31.3.2019
10. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ - ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ 25.4.2019
11. ΜΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ TaxisNET 03.04.2019
12. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ_SIGNED
13. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΘΡΟ 74 Ν. 4412_SIGNED
14. ΕΝΟΡΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 24.4.2019
15. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 8.4.2019
16. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ 30.4.2019
17. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
18. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ HELESI 03.12.18
19. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ HELESI 04.04.19
20. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 30.11.18
21. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ HELESI  04.04.19
22. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 03.12.18
23. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ HELESI 05.04.19
24. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 30.11.18
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25. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ HELESI 04.04.19
26. ΦΕΚ HELESI
27. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO ΚΑΔΩΝ 2018
28. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΙSO ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
29. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ HELESI 2015
30. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ HELESI 2016
31. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ HELESI 2017
32. ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΦΙΛ - ΤΕΧΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HELESI
33. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ 2018
34. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ 2017
35. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ 2016
36. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ 2015
37. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ 2014
38. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1
39. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 2
40. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 2018
41. ΑΔΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΧΧ 9030
42. ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ HELESI
43. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
44. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΥΔ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
45. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
46. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
47. ΦΕΚ 3181 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον 15964/08-5-2019 αριθμό
πρωτοκόλλου,  φάκελο δικαιολογητικών,  όπως προβλέπεται  στη διακήρυξη,  ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος
στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη. Η
Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. 

Κατόπιν του σχετικού ελέγχου από την Επιτροπή προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά
από τον προσωρινό ανάδοχο, αλλά και σε έντυπη μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο
2.2.9.2. της διακήρυξης.

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και αφού έλαβε υπόψη την απόφαση
της οικονομικής επιτροπής με αρ.133/2019, εισηγείται:

(Α) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων

(Β) την κήρυξη της «HELESI AEBE» σε ανάδοχο της προμήθειας και την κατακύρωση σε αυτήν των ειδών σύμφωνα με
τον Πίνακα [συνολικό ποσό ανάθεσης προ ΦΠΑ: 82.553,00€]:

Α/Α Είδος
Είδος

μονάδας
Ποσότητα

Τιμή
προσφοράς (€)

Σύνολο (€)

1
Πλαστικός κάδος απορριμμάτων 
1100 lt

τεμ 80 158,00 12.640,00

2
Πλαστικός κάδος απορριμμάτων 
770 lt

τεμ 80 132,00 10.560,00

3
Πλαστικός κάδος απορριμμάτων 
360 lt

τεμ 160 48,00 7.680,00

4
Πλαστικός κάδος απορριμμάτων 
240 lt

τεμ 570 28,90 16.473,0

5
Πλαστικός κάδος απορριμμάτων 
120 lt

τεμ 1.600 22,00 35.200,00

ΣΥΝΟΛΟ 82.553,00
Φ.Π.Α. 24% 19.812,72

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 102.365,72
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Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε, και το

υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα

Η Επιτροπή

Γιαβάση Άννα

Σαββανού Ελένη

Σούκουλης Αντώνιος
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