
Αριθµός Πρακτικού 9

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  10-3-2020

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

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

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

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

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

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

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

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής, συvεδρίασε σήµερα τηv 10η Μαρτίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 7860/5-3-2020 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 εννέα (9) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρ.,  3)Μπίτζιος  ∆ηµ.,  4)Κόλλια  Κων.,

5)Πούρος Γεώργ., 6)Πνευµατικός Αλέξ., 7)Ταγαράς Βασ., 8)Σταυρέλης Νικ., 9)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς 

Ουδείς.

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

         ΑΠΟΦΑΣΗ 93  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης  «Έγκριση

πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης  για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης για την προµήθεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ – Επαναληπτικός διαγωνισµός προϋπολο-

γισµού µελέτης 566.045,84€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)» υπενθυµίζει στα µέλη της Επι-

τροπής την αριθµ. 11/97/2019 απόφασή της, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές,

τα τεύχη δηµοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της αριθµ. 64/2018 µελέτης του ∆ήµου

για την εν θέµατι προµήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέµατι διαγωνισµό και

ορίστηκε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγω-

νισµό η 17-05-2019.  Ο διαγωνισµός έλαβε αύξοντα αριθµό ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµα-

τος τον αριθµό 71995. 

       Ακολούθως µε την υπ' αριθµ.26/291/2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής:  
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   Α.-Εγκρίθηκε το από 23-05-2019 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών

συµµετοχής  και  αξιολόγησης  τεχνικών  προσφορών  της  επιτροπής  αξιολόγησης του  εν  λόγω

ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού,

    Β.- Αποκλείστηκε - απορρίφθηκε  από τον διαγωνισµό η προσφορά του οικονοµικού φορέα µε την

επωνυµία MERCEDES BENZ AEE µε αύξοντα αριθµό προσφοράς συστήµατος τον αριθµό 136733

για  την  Οµάδα  1  της  αριθµ.  64/2018 µελέτης  και  αριθµ.  13053/11-04-2019 διακήρυξης

διαγωνισµού,

    Γ.- Κηρύχθηκε  άγονος ο εν θέµατι διαγωνισµός για την Οµάδα 1 της αριθµ. 64/2018 µελέτης και

αριθµ.  13053/11-04-2019 διακήρυξης διαγωνισµού, για την οποία η προσφορά που υποβλήθηκε

δεν έγινε δεκτή,  και για τις Οµάδες 2, 3 και 4, για τις οποίες δεν υποβλήθηκε προσφορά, και ως εκ

τούτου µαταιώθηκε ο διαγωνισµός για το σύνολο της εν λόγω προµήθειας, 

     ∆.- Ορίστηκε η επανάληψη του διαγωνισµού για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης της προµήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισµού µελέτης 566.045,84€ (συµπε-

ριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δηµοπράτησης και ο

ενδεικτικός προϋπολογισµός της υπ’ αριθµ. 64/2018 µελέτης, επανακαθορίστηκαν οι όροι διακήρυ-

ξης διενέργειας του εν λόγω ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού και ορίστηκε καταληκτι-

κή ηµεροµηνία υποβολής προσφορών  η 11-10-2019. Ο διαγωνισµός έλαβε αύξοντα αριθµό ηλε-

κτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 79246.

      Ακολούθως, µε την αριθµ. 46/585/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής:

    Α.- Εγκρίθηκαν  τα  α)  από  17-10-2019 πρακτικό  Αρ.1,  αποσφράγισης  προσφορών,  ελέγχου

δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και β) από 23-12-2019 πρακτικό

Αρ.2,  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονοµικών  προσφορών,  της  επιτροπής  αξιολόγησης

διαγωνισµού για την εν θέµατι προµήθεια, 

      Β.- Έγινε αποδεκτή η προσφορά του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία  MERCEDES BENZ

A.E.E.  µε  αύξοντα  αριθµό  προσφοράς  συστήµατος  τον  αριθµό  151474  για  την  Οµάδα  1

“Προµήθεια  τριαξονικού  φορτηγού  µε  ανατρεπόµενη  καρότσα”  της  αριθµ.  64/2018 µελέτης  και

αριθµ. 29988/30-08-2019  διακήρυξης διαγωνισµού, 

      Γ.-  Αποκλείστηκε-απορρίφθηκε από τον διαγωνισµό η προσφορά του οικονοµικού φορέα µε

την επωνυµία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε.Ε. [ERGOTRACK],

µε  αύξοντα  αριθµό  συστήµατος  150914  για  την  Οµάδα  1 “Προµήθεια  τριαξονικού  φορτηγού  µε

ανατρεπόµενη  καρότσα”  της  αριθµ.  64/2018 µελέτης  και  αριθµ.  29988/30-08-2019  διακήρυξης

διαγωνισµού, 

    ∆.-  Κηρύχθηκε  άγονος ο εν θέµατι διαγωνισµός για τις Οµάδες:  2 «Προµήθεια ηµιφορτηγού

ανοιχτού  τύπου  4x4»,  3  «Προµήθεια  µεταχειρισµένου  ισοπεδωτή  γαιών  (Γκρέιντερ)»  και  4

«Προµήθεια γεωργικού µηχανήµατος» για τις οποίες δεν υποβλήθηκε προσφορά, και ως εκ τούτου

µαταιώθηκε ο διαγωνισµός  για  τις Οµάδες 2, 3 και 4, της εν λόγω προµήθειας,

    Ε.- Ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονοµικός φορέας µε την επωνυµία MERCEDES

BENZ A.E.E. µε  αύξοντα  αριθµό  προσφοράς συστήµατος  τον αριθµό  151474  για  την  Οµάδα  1
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“Προµήθεια  τριαξονικού  φορτηγού  µε  ανατρεπόµενη  καρότσα”  της  αριθµ.  64/2018 µελέτης  και

αριθµ. 29988/30-08-2019 διακήρυξης διαγωνισµού, για την οποία η προσφορά του ανέρχεται στο

συνολικό ποσό των 146.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. και 181.660,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..

      Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ανωτέρω προσωρινό ανάδοχο  η υπ’αριθµ.

3445/04-02-2020  πρόσκληση,  µε  την  οποία  κλήθηκε  να  υποβάλει  εντός  προθεσµίας,  δέκα  (10)

ηµερών  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά κατακύρωσης.

     Ακολούθως, ο Πρόεδρος  θέτει υπ’  όψιν της Επιτροπής  το  από  26-02-2020 πρακτικό  απο-

σφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την Οµάδα 1

“Προµήθεια  τριαξονικού  φορτηγού  µε  ανατρεπόµενη  καρότσα”  της  αριθµ.  64/2018 µελέτης  και

αριθµ. 29988/30-08-2019 διακήρυξης διαγωνισµού, της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού για

την εν θέµατι προµήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.3

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 1 - Προμήθεια τριαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα

Στην Κόρινθο, την 26-02-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και Υπη-

ρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32), συνεδρίασε η επι-

τροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/2/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγί-

σει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης μειοδότη που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 79246 ηλεκτρονικό δια-

γωνισμό της υπ. αριθ. 29988/30-8-2019 διακήρυξης του Δήμου, για την «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Κορινθίων».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Πρόεδρος Ελένη Σαββανού 

2. Τακτικό Μέλος Άννα Γιαβάση

3. Τακτικό Μέλος Αντώνιος Σούκουλης

Με το υπ’ αριθ. 2 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού

αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη και συγκεκριμένα για την Ομάδα 1 «Προμήθεια τριαξονικού φορτηγού με

ανατρεπόμενη καρότσα», η παρούσα επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της Mercedes – Benz AEE ως προσωρινού ανα-

δόχου. Με την υπ΄αριθ. 46/585/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοι-

νοποιήθηκε στους συμμετέχοντες. 

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ανωτέρω προσωρινό ανάδοχο, πρόσκληση με την οποία κλήθηκε

να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτον με αρ.

πρωτ.: 3445/04-02-2020 [κοινοποίηση στις 04-02-2020], τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο

2.2.9.2. της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρα-

γράφου 2.2.3.  της διακήρυξης,  καθώς και για την πλήρωση  των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων

2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 αυτής.

Σύμφωνα με το άρθρο 3.2. της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προ-

σωρινό 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. 

20AWRD006543104 2020-04-08

ΑΔΑ: 9ΨΕΗΩΛ7-ΚΙΦ



Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού. Η καταλη-

κτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ήταν η 14-02-2020. 

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 79246 και διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, στο διαγωνισμό τα δικαιολογητι-

κά κατακύρωσης από τον  προσωρινό ανάδοχο. 

Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, του οποίου τα αποτελέσματα έχουν αναλυ-

τικά ως εξής:

Η Mercedes – Benz AEE είχε υποβάλλει την προσφορά της στο διαγωνισμό στις 11-10-2019, και υπέβαλλε τα δικαιο-

λογητικά κατακύρωσης στις 14-02-2020 ως εξής: 

Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο δια-

κήρυξης
Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 

Ιωάννη Καλλιγερου του Γεωργίου

2.2.3.1 και

Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ.232/07-01-2020 
Εισαγγελία Πρωτοδικών

Πειραιά

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 

Benjamin Prenz του Karl Wilhelm

2.2.3.1 και

Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ.4158/08-01-2020 Υπουργείο Δικαιοσύνης

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 

Ευαγγελούλη Αντώνιου του Χρή-

στου 

2.2.3.1 και

Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ.3179/07-01-2020 
Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αθηνών

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 

Νικόλαου Πρέζα του Αθανασίου 

2.2.3.1 και

Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ.3265/07-01-2020 
Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αθηνών

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 

Ζαφειρόπουλου Δημήτριου του 

Ηλία 

2.2.3.1 και

Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ.3179/07-01-2020 
Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αθηνών

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 

Θεοφάνη Γιάκα του Ιωάννη 

2.2.3.1 και

Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ.3738/08-01-2020 Υπουργείο Δικαιοσύνης

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 

Χρήστου Χατζόπουλου του Περικλή 

2.2.3.1 και

Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ.3265/07-01-2020 
Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αθηνών

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημε-

ρότητας για συμμετοχή σε διαγωνι-

σμό προμηθειών Δημοσίου  

2.2.3.2 (α)

και (β), Β.1.β ΝΑΙ
ΑΡ. 508055/30-9-2019

ΛΗΞΗ 27-03-2020
ΕΦΚΑ

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημε-

ρότητας για συμμετοχή σε διαγωνι-

σμό προμηθειών Δημοσίου  

2.2.3.2 (α)

και (β), Β.1.β ΝΑΙ
ΑΡ.56523/03-02-2020

ΛΗΞΗ 31-07-2020
ΕΦΚΑ

Υπεύθυνη δήλωση για ασφαλιστι-

κούς φορείς  

2.2.3.2 (α)

και (β) και

Β.1 (β)

ΝΑΙ 14-02-2020 Mercedes – Benz AEE

Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβο-

λής προστίμων από το ΣΕΠΕ    

2.2.3.2 (γ)

και Β.1.γ ΝΑΙ 14-02-2020 Mercedes – Benz AEE

Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρο-

μής των λόγων αποκλεισμού της 

παρ. 2.2.3.4 [πλην της περ. (β)]  

2.2.3.4 [πλην

της περ. (β)]

και Β.1.ε  

ΝΑΙ 14-02-2020 Mercedes – Benz AEE

Προσωποποιημένη πληροφόρηση 

[taxisnet]

2.2.3.4 – (β)

[περί μη

αναστολής

δραστηριο-

-τήτων]  και

Β.1.β

ΝΑΙ 10-02-2020 ΑΑΔΕ

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη

προς το Δημόσιο

2.2.3.2 (α)

και (β), Β.1.β ΝΑΙ
ΑΡ.67401020/30-09-2019

ΛΗΞΗ 31-10-2019
ΑΑΔΕ

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη

προς το Δημόσιο

2.2.3.2 (α)

και (β), Β.1.β ΝΑΙ
ΑΡ.68085296/31-01-2020

ΛΗΞΗ 29-02-2020
ΑΑΔΕ
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Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο δια-

κήρυξης
Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης 

δικογράφου πτωχεύσεων

2.2.3.4 (β)

και Β.1.β ΝΑΙ ΑΡ.575/08-01-2020 Πρωτοδικείο Αθηνών

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης 

δικογράφου αίτησης για υπαγωγή 

στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης

2.2.3.4 (β)

και Β.1.β ΝΑΙ ΑΡ.577/08-01-2020

Πρωτοδικείο Αθηνών

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης 

δικογράφου εκκαθαριστή / συνεκ-

καθαριστή

2.2.3.4 (β)

και Β.1.β ΝΑΙ

ΑΡ.578/08-01-2020 Πρωτοδικείο Αθηνών

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης 

δικογράφου αίτησης περί λύσεως 

της εταιρείας

2.2.3.4 (β)

και Β.1.β ΝΑΙ

ΑΡ.579/08-01-2020 Πρωτοδικείο Αθηνών

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης 

δικογράφου αίτησης σχεδίου ανα-

διοργάνωσης

2.2.3.4 (β)

και Β.1.β ΝΑΙ

ΑΡ.580/08-01-2020 Πρωτοδικείο Αθηνών

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης 

δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής 

- εξυγίανσης

2.2.3.4 (β)

και Β.1.β ΝΑΙ

ΑΡ.581/08-01-2020 Πρωτοδικείο Αθηνών

Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 

αναγκαστική διαχείριση

2.2.3.4 (β)

και Β.1.β ΝΑΙ
ΑΡ.262/08-01-2020 Πρωτοδικείο Αθηνών

Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε 

κατάσταση πτώχευσης

2.2.3.4 (β)

και Β.1.β ΝΑΙ
ΑΡ.839/14-01-2020 Πρωτοδικείο Αθηνών

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης 

αίτησης για το διορισμό ή αντικα-

τάσταση εκκαθαριστού ή συνεκκα-

θαριστού

2.2.3.4 (β)

και Β.1.β
ΝΑΙ

ΑΡ.20/08-01-2020 Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης 

απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα 

με το άρθρο 74 του ν.4412/16  

2.2.3.9 και

Β.1.ε ΝΑΙ 14-02-2020 Mercedes – Benz AEE

Πιστοποιητικό Εμπορικού και Βιο-

μηχανικού Επιμελητηρίου

2.2.4 και Β.2
NAI ΑΡ.446/09-01-2020

Εμπορικό και Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών

Ανακοίνωση καταχώρισης στο 

ΓΕΜΗ οικονομικών καταστάσεων 

2016

2.2.5 και Β.3

ΝΑΙ ΑΡ.1110252/11-10-2018

Εμπορικό & Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών –

Τμήμα ΓΕΜΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο 

ΓΕΜΗ οικονομικών καταστάσεων 

2017

2.2.5 και Β.3

ΝΑΙ ΑΡ.1469203/21-01-2019

Εμπορικό & Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών –

Τμήμα ΓΕΜΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο 

ΓΕΜΗ οικονομικών καταστάσεων 

2018

2.2.5 και Β.3

ΝΑΙ ΑΡ.1876151/04-12-2019

Εμπορικό & Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών –

Τμήμα ΓΕΜΗ

Υπεύθυνη δήλωση περί κύκλων ερ-

γασιών

2.2.5 και Β.3

ΝΑΙ 14-02-2020 Mercedes – Benz AEE

Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπρο-

σώπησης

2.2.9.1 και

Β.6
ΝΑΙ

ΑΡ. 986633.1439437/23-

01-2020

Εμπορικό & Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών –

Τμήμα ΓΕΜΗ

Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπρο-

σώπησης

2.2.9.1 και

Β.6
ΝΑΙ

ΑΡ. 986633.1439438/22-

01-2020

Εμπορικό & Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών –

Τμήμα ΓΕΜΗ

Καταστατικό της εταιρείας 2.2.9.1 και

Β.6
ΝΑΙ

ΑΡ.971945.1417182 -

ΓΕΜΗ
Mercedes – Benz AEE
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Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο δια-

κήρυξης
Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης

Ανακοίνωση καταχώρισης στο 

ΓΕΜΗ

2.2.9.1 και

Β.6
ΝΑΙ ΑΡ. 1876644/03-12-2019

Εμπορικό & Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών –

Τμήμα ΓΕΜΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μη-

τρώο Ανωνύμων Εταιρειών

2.2.9.1 και

Β.6

ΝΑΙ ΦΕΚ 3940/12-11-1981 Εθνικό Τυπογραφείο

Γενικό Πιστοποιητικό 2.2.9.1 και

Β.6
ΝΑΙ

ΑΡ. 986633.1439436/24-

01-2020

Εμπορικό & Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών –

Τμήμα ΓΕΜΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο 

ΓΕΜΗ του Δ.Σ.

2.2.9.1 και

Β.6
ΝΑΙ ΑΡ. 1183042/13-07-2018

Εμπορικό & Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών –

Τμήμα ΓΕΜΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο 

ΓΕΜΗ τροποποιήσεων στο Δ.Σ.

2.2.9.1 και

Β.6
ΝΑΙ ΑΡ. 1214721/15-10-2018

Εμπορικό & Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών –

Τμήμα ΓΕΜΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο 

ΓΕΜΗ ανασυγκρότησης του Δ.Σ.

2.2.9.1 και

Β.6
ΝΑΙ ΑΡ. 1425089/22-01-2019

Εμπορικό & Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών –

Τμήμα ΓΕΜΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο 

ΓΕΜΗ της εκπροσώπησης

2.2.9.1 και

Β.6
ΝΑΙ ΑΡ. 1876644/03-12-2019

Εμπορικό & Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών –

Τμήμα ΓΕΜΗ

Πρόσθετα υπέβαλλε τα εξής: 

1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για εκλογή ΔΣ

2. Πρακτικό συγκρότησης ΔΣ

3. Πρακτικά ΔΣ της 29-06-2018, της 26-02-2018, της 29-11-2019

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον 5492/17-02-2020 αριθμό

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

στην Επιτροπή. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη.

1.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή είναι

πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης. 

εισηγείται:

Α. την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων

Β. την κήρυξη της Mercedes – Benz AEE σε ανάδοχο της προμήθειας σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα κατακύρω-

σης: 

Πίνακας Ι

Ομάδ

α Είδος μμ Ποσότητα

Τιμή με-

λέτης (€)

Προσφερόμε-

νη τιμή (€)

1

Προμήθεια τριαξονικού φορ-

τηγού με ανατρεπόμενη κα-

ρότσα τεμ 1 166.200,00 146.500,00
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Ομάδ

α Είδος μμ Ποσότητα

Τιμή με-

λέτης (€)

Προσφερόμε-

νη τιμή (€)

ΣΥΝΟΛΟ 166.200,00 146.500,00

ΦΠΑ 24% 39.888,00 35.160,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟ-

ΛΟ 206.088,00 181.660,00

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

Ελένη Σαββανού

Άννα Γιαβάση

Αντώνιος Σούκουλης

      Λαµβάνοντας  υπ’ όψιν τα ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 26-02-2020

πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου

για την Οµάδα 1 “Προµήθεια τριαξονικού φορτηγού µε ανατρεπόµενη καρότσα” της αριθµ. 64/2018

µελέτης  και  αριθµ.  29988/30-08-2019  διακήρυξης  διαγωνισµού, της  Επιτροπής  αξιολόγησης

διαγωνισµού για την εν θέµατι προµήθεια  και  την κήρυξη του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία

MERCEDES BENZ A.E.E. µε  αύξοντα  αριθµό  προσφοράς  συστήµατος  τον  αριθµό  151474, ως

αναδόχου της προµήθειας  για την Οµάδα 1 “Προµήθεια τριαξονικού φορτηγού µε ανατρεπόµενη

καρότσα”, για την οποία η προσφορά του ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 146.500,00€ πλέον

Φ.Π.Α. και 181.660,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τα όσα ακριβώς και αναλυτικά

αναφέρονται στο από 26-2-2020 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού.

       Στο σηµείο αυτό, παίρνει τον λόγο ο κ.Πνευµατικός Αλ., και λέει ότι  η παράταξη του ∆ηµάρχου

στο παρελθόν ως αντιπολίτευση, ποτέ δεν ψήφιζε τον µοναδικό προσφέροντα-ανάδοχο. Ωστόσο η

δική του παράταξη θα ψηφίσει το θέµα, προς το συµφέρον του ∆ήµου.

        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 της επιτροπής

αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και του

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   Α.-  Εγκρίνει το  από  26-02-2020  Πρακτικό  αποσφράγισης  και  ελέγχου  δικαιολογητικών

κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου  για την Οµάδα 1 “Προµήθεια τριαξονικού φορτηγού µε

ανατρεπόµενη  καρότσα”  της  αριθµ.  64/2018 µελέτης  και  αριθµ.  29988/30-08-2019 διακήρυξης

ανοιχτού διεθνούς  διαγωνισµού, της  Επιτροπής  αξιολόγησης  διαγωνισµού,   µε α/α ηλεκτρονικού

διαγωνισµού  συστήµατος  ΕΣΗ∆ΗΣ  τον  αριθµό  79246,  για  την  σύναψη  δηµόσιας  σύµβασης  της
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προµήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ∆ΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  –  Επαναληπτικός  διαγωνισµός

προϋπολογισµού µελέτης 566.045,84€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) το οποίο επισυνάπτεται

στην παρούσα. 

      Β.- Ανακηρύσσει τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ A.E.E.

(Θηβαΐδος  20,Τ.Κ.14564, Νέα Κηφισιά, Αττική, Α.Φ.Μ.094104612, ∆.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε.  ΑΘΗΝΩΝ)  µε

αύξοντα αριθµό προσφοράς συστήµατος τον αριθµό 151474, ως ανάδοχο  της προµήθειας  για την

Οµάδα  1 “Προµήθεια  τριαξονικού  φορτηγού  µε  ανατρεπόµενη  καρότσα”  της  αριθµ.  64/2018

µελέτης  και αριθµ.  29988/30-08-2019 διακήρυξης  διαγωνισµού, για  την  οποία  η  προσφορά  του

ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό  των  146.500,00€  πλέον  Φ.Π.Α.,  ήτοι  181.660,00€

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.,  ως ο κάτωθι πίνακας:

Πίνακας Ι 

Ομάδα Είδος μμ Ποσότητα

Τιμή

μελέτης (€)

Προσφερόμενη τιμή

(€)

1

Προμήθεια τριαξονικού 

φορτηγού με 

ανατρεπόμενη καρότσα τεμ 1 166.200,00 146.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 166.200,00 146.500,00

ΦΠΑ 24% 39.888,00 35.160,00

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 206.088,00 181.660,00

σύµφωνα  µε  τα  όσα  ακριβώς  και  αναλυτικά  αναφέρονται  στο  από  26-2-2020  πρακτικό  της

επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού.

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

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

      ∆.- Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Κορινθίων, το πρόγραµµα

«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ  ΙΙ» και ΣΑΤΑ πυροπροστασίας  (Η προµήθεια  των  οµάδων  1 και 2 θα χρηµατο-

δοτηθεί από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» για την προµήθεια µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων

ή/και  συνοδευτικού  εξοπλισµού.   Η  προµήθεια  της  οµάδας  3  θα  χρηµατοδοτηθεί  από  ΣΑΤΑ

πυροπροστασίας.  Η προµήθεια της οµάδας 4 θα χρηµατοδοτηθεί από ΣΑΤΑ πυροπροστασίας και

ίδιους πόρους του ∆ήµου Κορινθίων.).  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση θα βαρύνει τους Κ.Α.: 

-64/7132.0001 ποσού 234.999,84€ µε τίτλο «Προµήθεια τριαξονικού φορτηγού µε ανατρεπόµενη κα-

ρότσα και ηµιφορτηγού ανοιχτού τύπου 4Χ4 για το ∆ήµο Κορινθίων»,

-35/7132.0002 ποσού 223.600,00€ µε τίτλο «Προµήθεια µεταχειρισµένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέι-

ντερ)» και 
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-35/7132.0005 ποσού 107.446,00€ µε τίτλο «Προµήθεια γεωργικού µηχανήµατος».

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

       Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 9/93/2020.-  

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                 Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 6-4-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Επισυνάπτεται το από 26-02-2020 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού:

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 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 1 - Προμήθεια τριαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα

Στην Κόρινθο, την 26-02-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και Υπη-

ρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32), συνεδρίασε η επι-

τροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/2/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγί-

σει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης μειοδότη που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 79246 ηλεκτρονικό δια-

γωνισμό της υπ. αριθ. 29988/30-8-2019 διακήρυξης του Δήμου, για την «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Κορινθίων».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Πρόεδρος Ελένη Σαββανού 

2. Τακτικό Μέλος Άννα Γιαβάση

3. Τακτικό Μέλος Αντώνιος Σούκουλης

Με το υπ’ αριθ. 2 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού

αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη και συγκεκριμένα για την Ομάδα 1 «Προμήθεια τριαξονικού φορτηγού με

ανατρεπόμενη καρότσα», η παρούσα επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της Mercedes – Benz AEE ως προσωρινού ανα-

δόχου. Με την υπ΄αριθ. 46/585/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοι-

νοποιήθηκε στους συμμετέχοντες. 

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ανωτέρω προσωρινό ανάδοχο, πρόσκληση με την οποία κλήθηκε

να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτον με αρ.

πρωτ.: 3445/04-02-2020 [κοινοποίηση στις 04-02-2020], τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο

20AWRD006543104 2020-04-08

ΑΔΑ: 9ΨΕΗΩΛ7-ΚΙΦ



2.2.9.2. της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρα-

γράφου 2.2.3.  της διακήρυξης,  καθώς και για την πλήρωση  των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων

2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 αυτής.

Σύμφωνα με το άρθρο 3.2. της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προ-

σωρινό 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 τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού. Η καταλη-

κτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ήταν η 14-02-2020. 

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 79246 και διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, στο διαγωνισμό τα δικαιολογητι-

κά κατακύρωσης από τον  προσωρινό ανάδοχο. 

Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, του οποίου τα αποτελέσματα έχουν αναλυ-

τικά ως εξής:

Η Mercedes – Benz AEE είχε υποβάλλει την προσφορά της στο διαγωνισμό στις 11-10-2019, και υπέβαλλε τα δικαιο-

λογητικά κατακύρωσης στις 14-02-2020 ως εξής: 

Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο δια-

κήρυξης
Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 

Ιωάννη Καλλιγερου του Γεωργίου

2.2.3.1 και

Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ.232/07-01-2020 
Εισαγγελία Πρωτοδικών

Πειραιά

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 

Benjamin Prenz του Karl Wilhelm

2.2.3.1 και

Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ.4158/08-01-2020 Υπουργείο Δικαιοσύνης

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 

Ευαγγελούλη Αντώνιου του Χρή-

στου 

2.2.3.1 και

Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ.3179/07-01-2020 
Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αθηνών

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 

Νικόλαου Πρέζα του Αθανασίου 

2.2.3.1 και

Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ.3265/07-01-2020 
Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αθηνών

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 

Ζαφειρόπουλου Δημήτριου του 

Ηλία 

2.2.3.1 και

Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ.3179/07-01-2020 
Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αθηνών

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 

Θεοφάνη Γιάκα του Ιωάννη 

2.2.3.1 και

Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ.3738/08-01-2020 Υπουργείο Δικαιοσύνης

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του 

Χρήστου Χατζόπουλου του Περικλή 

2.2.3.1 και

Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ.3265/07-01-2020 
Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αθηνών

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημε-

ρότητας για συμμετοχή σε διαγωνι-

σμό προμηθειών Δημοσίου  

2.2.3.2 (α)

και (β), Β.1.β ΝΑΙ

ΑΡ. 508055/30-9-2019

ΛΗΞΗ 27-03-2020 ΕΦΚΑ

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημε-

ρότητας για συμμετοχή σε διαγωνι-

σμό προμηθειών Δημοσίου  

2.2.3.2 (α)

και (β), Β.1.β ΝΑΙ

ΑΡ.56523/03-02-2020

ΛΗΞΗ 31-07-2020 ΕΦΚΑ

Υπεύθυνη δήλωση για ασφαλιστι-

κούς φορείς  

2.2.3.2 (α)

και (β) και

Β.1 (β)

ΝΑΙ 14-02-2020 Mercedes – Benz AEE

Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβο-

λής προστίμων από το ΣΕΠΕ    

2.2.3.2 (γ)

και Β.1.γ ΝΑΙ 14-02-2020 Mercedes – Benz AEE

Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρο-

μής των λόγων αποκλεισμού της 

παρ. 2.2.3.4 [πλην της περ. (β)]  

2.2.3.4 [πλην

της περ. (β)]

και Β.1.ε  

ΝΑΙ 14-02-2020 Mercedes – Benz AEE

Προσωποποιημένη πληροφόρηση 

[taxisnet]

2.2.3.4 – (β)

[περί μη

αναστολής

δραστηριο-

-τήτων]  και

ΝΑΙ 10-02-2020 ΑΑΔΕ
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Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο δια-

κήρυξης
Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης

Β.1.β

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη

προς το Δημόσιο

2.2.3.2 (α)

και (β), Β.1.β ΝΑΙ
ΑΡ.67401020/30-09-2019

ΛΗΞΗ 31-10-2019
ΑΑΔΕ

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη

προς το Δημόσιο

2.2.3.2 (α)

και (β), Β.1.β ΝΑΙ
ΑΡ.68085296/31-01-2020

ΛΗΞΗ 29-02-2020
ΑΑΔΕ

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης 

δικογράφου πτωχεύσεων

2.2.3.4 (β)

και Β.1.β ΝΑΙ ΑΡ.575/08-01-2020 Πρωτοδικείο Αθηνών

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης 

δικογράφου αίτησης για υπαγωγή 

στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης

2.2.3.4 (β)

και Β.1.β ΝΑΙ ΑΡ.577/08-01-2020

Πρωτοδικείο Αθηνών

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης 

δικογράφου εκκαθαριστή / συνεκ-

καθαριστή

2.2.3.4 (β)

και Β.1.β ΝΑΙ

ΑΡ.578/08-01-2020 Πρωτοδικείο Αθηνών

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης 

δικογράφου αίτησης περί λύσεως 

της εταιρείας

2.2.3.4 (β)

και Β.1.β ΝΑΙ

ΑΡ.579/08-01-2020 Πρωτοδικείο Αθηνών

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης 

δικογράφου αίτησης σχεδίου ανα-

διοργάνωσης

2.2.3.4 (β)

και Β.1.β ΝΑΙ

ΑΡ.580/08-01-2020 Πρωτοδικείο Αθηνών

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης 

δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής 

- εξυγίανσης

2.2.3.4 (β)

και Β.1.β ΝΑΙ

ΑΡ.581/08-01-2020 Πρωτοδικείο Αθηνών

Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 

αναγκαστική διαχείριση

2.2.3.4 (β)

και Β.1.β ΝΑΙ
ΑΡ.262/08-01-2020 Πρωτοδικείο Αθηνών

Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε 

κατάσταση πτώχευσης

2.2.3.4 (β)

και Β.1.β ΝΑΙ
ΑΡ.839/14-01-2020 Πρωτοδικείο Αθηνών

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης 

αίτησης για το διορισμό ή αντικα-

τάσταση εκκαθαριστού ή συνεκκα-

θαριστού

2.2.3.4 (β)

και Β.1.β
ΝΑΙ

ΑΡ.20/08-01-2020 Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης 

απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα 

με το άρθρο 74 του ν.4412/16  

2.2.3.9 και

Β.1.ε ΝΑΙ 14-02-2020 Mercedes – Benz AEE

Πιστοποιητικό Εμπορικού και Βιο-

μηχανικού Επιμελητηρίου

2.2.4 και Β.2
NAI ΑΡ.446/09-01-2020

Εμπορικό και Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών

Ανακοίνωση καταχώρισης στο 

ΓΕΜΗ οικονομικών καταστάσεων 

2016

2.2.5 και Β.3

ΝΑΙ ΑΡ.1110252/11-10-2018

Εμπορικό & Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών –

Τμήμα ΓΕΜΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο 

ΓΕΜΗ οικονομικών καταστάσεων 

2017

2.2.5 και Β.3

ΝΑΙ ΑΡ.1469203/21-01-2019

Εμπορικό & Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών –

Τμήμα ΓΕΜΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο 

ΓΕΜΗ οικονομικών καταστάσεων 

2018

2.2.5 και Β.3

ΝΑΙ ΑΡ.1876151/04-12-2019

Εμπορικό & Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών –

Τμήμα ΓΕΜΗ

Υπεύθυνη δήλωση περί κύκλων ερ-

γασιών

2.2.5 και Β.3

ΝΑΙ 14-02-2020 Mercedes – Benz AEE

Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπρο-

σώπησης

2.2.9.1 και

Β.6
ΝΑΙ

ΑΡ. 986633.1439437/23-

01-2020

Εμπορικό & Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών –

Τμήμα ΓΕΜΗ
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Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο δια-

κήρυξης
Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης

Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπρο-

σώπησης

2.2.9.1 και

Β.6
ΝΑΙ

ΑΡ. 986633.1439438/22-

01-2020

Εμπορικό & Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών –

Τμήμα ΓΕΜΗ

Καταστατικό της εταιρείας 2.2.9.1 και

Β.6
ΝΑΙ

ΑΡ.971945.1417182 -

ΓΕΜΗ
Mercedes – Benz AEE

Ανακοίνωση καταχώρισης στο 

ΓΕΜΗ

2.2.9.1 και

Β.6
ΝΑΙ ΑΡ. 1876644/03-12-2019

Εμπορικό & Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών –

Τμήμα ΓΕΜΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μη-

τρώο Ανωνύμων Εταιρειών

2.2.9.1 και

Β.6

ΝΑΙ ΦΕΚ 3940/12-11-1981 Εθνικό Τυπογραφείο

Γενικό Πιστοποιητικό 2.2.9.1 και

Β.6
ΝΑΙ

ΑΡ. 986633.1439436/24-

01-2020

Εμπορικό & Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών –

Τμήμα ΓΕΜΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο 

ΓΕΜΗ του Δ.Σ.

2.2.9.1 και

Β.6
ΝΑΙ ΑΡ. 1183042/13-07-2018

Εμπορικό & Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών –

Τμήμα ΓΕΜΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο 

ΓΕΜΗ τροποποιήσεων στο Δ.Σ.

2.2.9.1 και

Β.6
ΝΑΙ ΑΡ. 1214721/15-10-2018

Εμπορικό & Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών –

Τμήμα ΓΕΜΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο 

ΓΕΜΗ ανασυγκρότησης του Δ.Σ.

2.2.9.1 και

Β.6
ΝΑΙ ΑΡ. 1425089/22-01-2019

Εμπορικό & Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών –

Τμήμα ΓΕΜΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο 

ΓΕΜΗ της εκπροσώπησης

2.2.9.1 και

Β.6
ΝΑΙ ΑΡ. 1876644/03-12-2019

Εμπορικό & Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών –

Τμήμα ΓΕΜΗ

Πρόσθετα υπέβαλλε τα εξής: 

1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για εκλογή ΔΣ

2. Πρακτικό συγκρότησης ΔΣ

3. Πρακτικά ΔΣ της 29-06-2018, της 26-02-2018, της 29-11-2019

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον 5492/17-02-2020 αριθμό

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

στην Επιτροπή. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη.

2.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή είναι

πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης. 

εισηγείται:

Α. την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων

Β. την κήρυξη της Mercedes – Benz AEE σε ανάδοχο της προμήθειας σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα κατακύρω-

σης: 
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Πίνακας Ι

Ομάδ

α Είδος μμ Ποσότητα

Τιμή με-

λέτης (€)

Προσφερόμε-

νη τιμή (€)

1 Προμήθεια τριαξονικού φορ-

τηγού με ανατρεπόμενη κα-

ρότσα

τεμ 1 166.200,00 146.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 166.200,00 146.500,00

ΦΠΑ 24% 39.888,00 35.160,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟ-

ΛΟ 206.088,00 181.660,00

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

Ελένη Σαββανού

Άννα Γιαβάση

Αντώνιος Σούκουλης
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