
Αριθμός Πρακτικού 34

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  25-09-2019

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

Νανόπουλο,  Δήμαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήμαρχο

Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής,  3)Μπίτζιο  Δημήτριο,  Αντιδήμαρχο  Καθαριότητας,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα,  Δημοτική  Σύμβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  Δημοτικό  Σύμβουλο,  6)Πνευματικό

Αλέξανδρο,  Δημοτικό  Σύμβουλο,  7)Ταγαρά Βασίλειο,  Δημοτικό  Σύμβουλο,  8)Σταυρέλη Νικόλαο,

Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με

αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής

Επιτροπής για την περίοδο 2019 -  2021 και  β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου

Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής,  συvεδρίασε σήμερα τηv  25η Σεπτεμβρίου 2019,  ημέρα της  εβδoμάδας Τετάρτη και  ώρα

09:00 σε τακτική συvεδρίαση και  ύστερα από τηv υπ'  αριθμ.  32778/20-9-2019 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 οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε

vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρ.,  3)Μπίτζιος  Δημ.,  4)Πούρος  Γεώργ.,

5)Πνευματικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7)Σταυρέλης Νικ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Κόλλια Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

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

          ΑΠΟΦΑΣΗ 394η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση

πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της

προμήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  (ΟΜΑΔΑ  1  –  ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ) - Επαναληπτικός διαγωνισμός για τα είδη της Ομάδας 1Α - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ  δημοπρατούμενου  προϋπολογισμού  μελέτης  για  τα  είδη  αυτά  6.917,96€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)», υπενθυμίζει στα μέλη την υπ' αριθμ. 32/528/2018 απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 57/2018

μελέτης,  ορίστηκε  η  με  συνοπτικό  διαγωνισμό  επιλογή  αναδόχου  για  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΜΑΔΑ 1 – ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ) προϋπολογισμού μελέτης

68.694,76€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.)  και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση

αυτής,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του άρθρου 72 του  Ν.3852/2010  και  του  Ν.4412/2016,  όπως
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ισχύουν, με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την  04-12-2018.

       Ακολούθως με  την υπ' αριθμ. 38/609/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το

από  04-12-2018  πρακτικό  αποσφράγισης  προσφορών,  ελέγχου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και

αξιολόγησης  τεχνικών  προσφορών  της  Επιτροπής  αξιολόγησης  του  εν  θέματι  διαγωνισμού,

απορρίφθηκαν  οι  προσφορές των  συμμετεχόντων  οικονομικών  φορέων  με  τις  επωνυμίες

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π. ΣΙΔΕΡΗΣ και  ARCTOS DECORATION και  κηρύχθηκε άγονος ο από 04-12-2018

διαγωνισμός της ως άνω προμήθειας, διότι καμία από τις κατατεθείσες προσφορές δεν έγινε δεκτή.

Κατόπιν, με την υπ' αριθμ.5/25/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ματαιώθηκε ο ανωτέρω

συνοπτικός  διαγωνισμός  καθώς  αυτός  κηρύχθηκε  άγονος,  ορίστηκε  η  επανάληψή του,

επανεγκρίθηκαν  οι  τεχνικές  προδιαγραφές,  τα  τεύχη  δημοπράτησης  και  ο  ενδεικτικός

προϋπολογισμός  της  υπ’  αριθμ.  57/2018 μελέτης   και   ορίστηκε  η   με  συνοπτικό  διαγωνισμό

επιλογή  αναδόχου  με  επανακαθορισμό  των  όρων  διακήρυξης  και  ημερομηνία  διενέργειας

διαγωνισμού την  16-04-2019.

      Στην  συνέχεια,  με  την  υπ'  αριθμ.  21/236/2019  Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής    Α.-

Εγκρίθηκαν τα : α) από16-04-2019 σε ορθή επανάληψη πρακτικό Αρ.1 της Επιτροπής αξιολόγησης

διαγωνισμού για την αποσφράγιση προσφορών, έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση

Τεχνικών  προσφορών  και  β)  από  24-05-2019  πρακτικό  Αρ.2  της  Επιτροπής  αξιολόγησης

διαγωνισμού για την Αποσφράγιση  και αξιολόγηση  οικονομικών προσφορών,  Β.- Έγινε αποδεκτή

η προσφορά του οικονομικού φορέα SEASONS DECORATIONS-ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ, για

τα είδη των ομάδων 1Β – ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ και 1Γ – ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ-ΛΑΜΠΑΚΙΑ,  η οποία προχώρησε

στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, Γ.- Απορρίφθηκαν οι

προσφορές των οικονομικών φορέων:1)  ΜΠΕΡΔΟΣ Α. ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ   και 2)ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε. για

τους  λόγους  που  ακριβώς και  αναλυτικά αναφέρονται  στο από16-04-2019 σε ορθή επανάληψη

πρακτικό  Αρ.1  της  Επιτροπής  αξιολόγησης  διαγωνισμού,  Δ.-  Ανακηρύχθηκε   προσωρινός

ανάδοχος ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία  SEASONS DECORATIONS-ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ

ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ για τα είδη των ομάδων  1Β – ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ και 1Γ – ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ-ΛΑΜΠΑΚΙΑ του

ανωτέρω διαγωνισμού,   σύμφωνα  με  σχετικό  πίνακα  και  με συνολική  τιμή  προσφοράς  ποσού

πενήντα  έξι  χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα  ενός   ευρώ και  τριάντα  έξι  λεπτών (56.871,36 €)

συμπ/νου  Φ.Π.Α.,  Ε.-  Κηρύχθηκε  άγονος  ο  διαγωνισμός   για  τα  είδη  της  Ομάδας  1Α  -

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  της ΟΜΑΔΑΣ 1 – ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ της υπ'αριθμ. 57/2018

μελέτης και  ματαιώθηκε για τα είδη αυτά, Στ.- Ορίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού για τα εν

λογω  είδη  της  Ομάδας  1Α -  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ,   της  ΟΜΑΔΑΣ 1  –  ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ  της υπ'αριθμ. 57/2018 μελέτης με τίτλο  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

δημοπρατούμενου προϋπολογισμού  μελέτης  για  τα  είδη  αυτά 6.917,96€   (συμπ/νου  Φ.Π.Α.),

επανεγκρίθηκαν  οι  τεχνικές  προδιαγραφές,  τα  τεύχη  δημοπράτησης  και  ο  ενδεικτικός

προϋπολογισμός της υπ’  αριθμ.  57/2018 μελέτης,  ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή

αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας αυτής με επανακαθορισμό των όρων διακήρυξης και με

ημερομηνία διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού  την 23-07-2019.
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    Ακολούθως  με την υπ' αριθμ. 30/348/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής :     Α.- Εγκρίθηκαν

τα  εξής  Πρακτικά : α)  από   23-07-2019   Πρακτικό  αποσφράγισης  προσφορών,  ελέγχου

δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  αξιολόγησης  τεχνικών  προσφορών  και  β)  από  29-07-2019

Πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικών  προσφορών  της  επιτροπής  αξιολόγησης

διαγωνισμού  για  την  εν  λόγω  προμήθεια,   Β.-  Έγινε  αποδεκτή  η προσφορά  του  μοναδικού

συμμετέχοντος  οικονομικού  φορέα  ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  Α.Ε.  η  οποία  προχώρησε  στο στάδιο

αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς,    Γ.- Ανακηρύχθηκε  προσωρινός

ανάδοχος ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία  ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε.  με ποσό προσφοράς :  Δύο

χιλιάδες εκατόν ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα δύο λεπτά, συμπ/νου Φ.Π.Α. ( 2.192,32€),  ήτοι, ποσό

προσφοράς  χιλίων  επτακοσίων  εξήντα  οκτώ ευρώ,  προ  Φ.Π.Α.  (  1.768,00€),  σύμφωνα  με  τον

πίνακα που ακολουθεί : 

Οικονομική προσφορά του φορέα «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε» 

α/α Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιμή € Μερική € ΦΠΑ 24% Ολική €
1Α – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1 Καλώδιο  εύκαμπτο  2x1  mm2 ,
λευκό

m 1.700 0,29 493,00 118,32 611,32

2 Ταινία  μονωτική  τύπου  3Μ  ή
ισοδύναμης,  διαστάσεων  :  0,13
mm (πάχος)x19mm (πλάτος)  x
20m (μήκος)

τεμ 300 0,85 255,00 61,20 316,20

3 Ταινία  καουτσούκ  38mm x
0,76mm μήκους 6,1m (Μαύρη)

τεμ 50 7,80 390,00 93,60 483,60

4 Δεματικά καλωδίου μεσαία – 300
χιλ

τεμ 2.600 0,03 78,00 18,72 96,72

5 Βάση  μικροασφαλειών  5Α
(Κομπλέ)

τεμ 600 0,92 552,00 132,48 684,48

ΣΥΝΟΛΟ 1768,00 424,32 2.192,32

      Ο εν λόγω προσωρινός ανάδοχος με το υπ'αριθμ.30476/05-09-2019 έγγραφο κλήθηκε να υπο-

βάλει  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης,  σύμφωνα με την υπ’αριθμ.22820/03-07-2019

διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού.

      Ακολούθως  ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν των μελών το από 18-09-2019  Πρακτικό Αρ.3 για την

αποσφράγιση  και   τον  έλεγχο  δικαιολογητικών   κατακύρωσης   της   Επιτροπής  διαγωνισμού,

σύμφωνα με το οποίο: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.3
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΤΜΗΜΑ 1Α ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1 – ΕΟΡΤΑ-
ΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ)»

 ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στην Κόρινθο, την 18/9/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του
Δήμου Κορινθίων,  οδός Κολιάτσου αρ.  32,  συνεδρίασε  η επιτροπή που συστήθηκε  με  την υπ’
αριθμ. 2/2/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει και να ελέγ-
ξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας του συνοπτικού
διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22820/03-7-2019 διακήρυξη και την υπ’ αριθμ. 57/2018
μελέτη του Δήμου Κορινθίων για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (Τμήμα 1Α της ΟΜΑΔΑΣ 1
– ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ)».
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Στη συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία, ήταν παρόντες οι εξής:
1. Τόγιας Ιωάννης, ως Πρόεδρος.
2. Τσίρτσης Λεωνίδας ως μέλος.
3. Σταυριανόπουλος Απόστολος ως μέλος.

Η επιτροπή παρέλαβε από το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τον  παρακάτω φάκελο:

Στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου με τα δικαιολογητικά δεν παρέστη εκπρόσωπος
του οικονομικού φορέα. 

Ο φάκελος μονογραφήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής, αποσφραγίστηκε και ακολούθησε ο
έλεγχος των δικαιολογητικών που περιείχε.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Ο φάκελος που κατατέθηκε από τον οικονομικό φορέα «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» περιείχε:
-Το υπ’ αριθμ. 233434/25-6-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση της Εισαγ-

γελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
-Το υπ’ αριθμ. 264268/18-7-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση της Εισαγ-

γελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
-Το υπ’ αριθμ. 295326/26-8-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση της Εισαγ-

γελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
-Το υπ’ αριθμ. 67242603/30-8-2019 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς

το Δημόσιο, της ΑΑΔΕ, με ημερομηνία λήξης ισχύος  30/9/2019. Το υπ’ αριθμ. 879/03-7-2019 (Σει-
ρά Γ 1219636) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας κατατέθηκε στις 18/9/2019.

-Την υπ’ αριθμ. 413988/06-8-2019 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΦΚΑ περί μη
οφειλής ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών του οικονομικού φορέα για το προσωπικό του.
Επίσης, με το φάκελο υποβολής της Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς είχε καταθέσει και την
υπ’ αριθμ. 280995/03-6-2019 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΦΚΑ περί μη οφειλής
ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών του οικονομικού φορέα για το προσωπικό του.

-Την υπ’ αριθμ. 692418/06-6-2019 Βεβαίωση του ΕΦΚΑ περί καταβολής/ρύθμισης των απαι-
τητών ασφαλιστικών εισφορών της κας ΤΖΙΒΕΛΕΚΑ ΜΑΡΙΑΣ.

-Την υπ’ αριθμ. 865661/16-7-2019 Βεβαίωση του ΕΦΚΑ περί καταβολής/ρύθμισης των απαι-
τητών ασφαλιστικών εισφορών του κου ΤΖΙΒΕΛΕΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

-Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνονται τα ταμεία Κύριας
και Επικουρικής Ασφάλισης του επιχειρηματία και των υπαλλήλων του.

-Το υπ’ αριθμ. 2199/2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιά περί μη κήρυξης σε κα-
τάσταση πττώχευσης, εις διπλούν.

-Το υπ’ αριθμ. 7706/2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιά περί μη θέσεως σε καθε-
στώς εξυγίανσης.

-Το υπ’ αριθμ. 7708/2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιά περί μη θέσεως σε καθε-
στώς ειδικής εκκαθάρισης.

-Το υπ’ αριθμ. 7707/2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιά περί μη διορισμού εκκα-
θαριστή.

-Το υπ’ αριθμ. 937/2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιά περί μη έκδοσης απόφα-
σης αναγκαστικής διαχείρισης.

-Το υπ’ αριθμ. 7705/2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιά περί μη κατάθεσης αίτη-
σης πτώχευσης.

-Την Εκτύπωση της ηλεκτρονικής σελίδας της ΑΑΔΕ «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» με
ημερομηνία 10/9/2019.

-Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δε βρίσκεται σε μια από τις κατα-
στάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 κλπ.

Α/α Προμηθευτής Αρ. πρωτ. Κατάθεσης
δικαιολογητικών

1. ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ-

ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

31412/12-9-2019
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-Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί μη επιβολής προστίμων από τα
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

-Πιστοποιητικό  ότι  η  επιχείρηση  «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ  ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» είναι γραμμένη στο Μητρώο του Επιμελητηρίου Πειραιώς. 

-Το υπ’ αριθμ. 8148/24-7-2008 ΦΕΚ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορι-
σμένης Ευθύνης).

-Την υπ’ αριθμ. 781671/22-3-2017 Ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητη-
ρίου Πειραιώς, μαζί με την υπ’ αριθμ.7188/24-02-2017 Σύμβαση συγχώνευσης εταιρειών με απορ-
ρόφηση, της Συμβολαιογράφου Πειραιώς ΕΛΕΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ.

-Το  υπ’  αριθμ.  883482.1279810/30-8-2019  Πιστοποιητικό  ισχύουσας  εκπροσώπησης  του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

-Η υπ’ αριθμ. 17871/22-9-2015 Ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Πειραιώς.

-Το υπ’ αριθμ. 883483.1279811/02-9-2019 Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχα-
νικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

-Την υπ’αριθμ. 5285/16-01-2015 (ΑΔΑ: Ψ6Κ02Φ-Θ95) Εγκύκλιο του Υπουργίου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά με την κατάργηση υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ πράξεων
στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο ΓΕΜΗ.

-Πιστοποιητικό της  DQS με αρ. καταχώρισης  30551375 BSOH για την εφαρμογή συστήμα-
τος διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στη εργασία.

-Πιστοποιητικό της  DQS με αρ. καταχώρισης  30551375 QM15 UM15 για την εφαρμογή συ-
στήματος διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

-Την  υπ’  αριθμ.  7450/09-9-2019  Βεβαίωση της  «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»,  περί
συμμετοχής του οικονομικού φορέα σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, στην
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

-Πιστοποιητικό του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης , περί εγγραφής του οικονομικού
φορέα στο Εθνικό μητρώο παραγωγών, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

-Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνονται τα παρακάτω:
α) ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για συγκεκριμένα αδικήματα
β) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
γ) ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, όυτε έχει υπαχθεί σε υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμ-

βιβασμού, κλπ.
δ) ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
ε) ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων  κατά την παροχή πληροφοριών

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κλπ.
στ) ότι δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων-

κλπ.
ζ) ότι δεσμεύεται να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικα-

σίας, όλα ή μέρος των σχετικών δικαιολογητικών και τεχνικών στοιχείων που θα του ζητηθούν.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μονογραφήθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής.
Τα  δικαιολογητικά   που  κατατέθηκαν  ήταν  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  υπ’  αριθμ.

22820/03-7-2019 διακήρυξης.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προ-

μήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (Τμήμα 1Α της ΟΜΑΔΑΣ 1 – ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ)».

 εισηγείται:
Την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, όπως ορίζει η υπ’ αριθμ. 22820/03-7-2019 διακήρυξη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 18-09-2019 πρακτικού Ελέγχου δικαιο-

λογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια  και την κατακύρω-

ση της εν λόγω σύμβασης στον οικονομικό φορέα ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 22820/03-07-2019 διακήρυξη  και το

σχετικό  πρακτικό.

       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ'όψιν την εισήγηση του

Προέδρου,  τον  σχετικό  φάκελο  του  διαγωνισμού,  το  ως  άνω  αναφερόμενο  πρακτικό  Ελέγχου

δικαιολογητικών  κατακύρωσης  της  Επιτροπής  διαγωνισμού,  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 ΟΜΟΦΩΝΑ

 

       Α.- Εγκρίνει το από 18-09-2019  Πρακτικό για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης της

Επιτροπής  αξιολόγησης  διαγωνισμού,  για  την  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης  για  την  προμήθεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  (ΟΜΑΔΑ  1  –  ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ)  -

Επαναληπτικός  διαγωνισμός  για  τα  είδη  της  Ομάδας  1Α  -  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ

δημοπρατούμενου  προϋπολογισμού  μελέτης  για  τα  είδη  αυτά  6.917,96€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ο οποίος διενεργήθηκε στις  23-07-2019.

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

για  την  εκτέλεση  της  εν  λόγω  προμήθειας   στον οικονομικό  φορέα  ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  (Μπελογιάννη  66,  Τ.Κ.18542,  Πειραιάς,

Α.Φ.Μ. 095042178, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ)  με  ποσό προσφοράς :  Δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα δύο

ευρώ  και  τριάντα  δύο  λεπτά,  συμπ/νου Φ.Π.Α.  (  2.192,32€),   ήτοι,  ποσό  προσφοράς  χιλίων

επτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ, προ Φ.Π.Α. ( 1.768,00€), σύμφωνα με τον  πίνακα που ακολουθεί : 

Οικονομική προσφορά του φορέα «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε» 

α/α Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιμή € Μερική € ΦΠΑ 24% Ολική €
1Α – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1 Καλώδιο  εύκαμπτο  2x1  mm2 ,
λευκό

m 1.700 0,29 493,00 118,32 611,32

2 Ταινία  μονωτική  τύπου  3Μ  ή
ισοδύναμης,  διαστάσεων  :  0,13
mm (πάχος)x19mm (πλάτος)  x
20m (μήκος)

τεμ 300 0,85 255,00 61,20 316,20

3 Ταινία  καουτσούκ  38mm x
0,76mm μήκους 6,1m (Μαύρη)

τεμ 50 7,80 390,00 93,60 483,60

4 Δεματικά καλωδίου μεσαία – 300
χιλ

τεμ 2.600 0,03 78,00 18,72 96,72

5 Βάση  μικροασφαλειών  5Α
(Κομπλέ)

τεμ 600 0,92 552,00 132,48 684,48

ΣΥΝΟΛΟ 1768,00 424,32 2.192,32

       Γ- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια,  ισχύουν οι διατάξεις

του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 και των άρθρων 360 και επόμενα του Ν.4412/2016.
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     Δ- Η  σχετική  δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  δημοτικό  προϋπολογισμό  έτους  2019  στον  ΚΑ

20/6662.0002  με  τίτλο  «Προμήθεια  ηλεκτρολογικού  υλικού  εγκαταστάσεων  Κ.Χ.»  ποσού

507.224,87€.  

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34/394/2019.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 04-10-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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