
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 7 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

της 23-02-2021 

 

    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 μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. 

“Δημόσιες υπηρεσίες”, της υπ' Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.9147/10-02-2021(ΦΕΚ 534/10.02.2021-τεύχος 

Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης: “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 

κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστημα από την Πέμπτη, 11Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα,1 Μαρτίου 2021 και 

ώρα 6:00”, της υπ'Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.9769/12-02-2021(ΦΕΚ 586/ 13.02.2021 -τεύχος Β') Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1αΓ.Π.οικ. 9147/10-02-2021 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης : “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από 

την Πέμπτη, 11Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα,1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00” (Β' 

534), την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών  και την υπ' αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  

σήμερα την 23η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00  σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα 

από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 5198/19-02-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε 

vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα 

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

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του 

Δήμου Κορινθίων. 

     Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 

πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη 

της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την 
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σειρά εκλογής της αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.  

     Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα μέσω τηλεδιάσκεψης, έξι (6) μέλη 

και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος 

Γεώργιος, 5) Σταυρέλης Νικόλαος, 6) Πλατής Σπυρίδων. 

  Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημήτριος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Πνευματικός Αλέξανδρος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

3)Ταγαράς Βασίλειος.  

 

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

     ΑΠΟΦΑΣΗ 63η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την 

προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 1/2020) 

1.497.920,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθ. 

41/365/2020 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε η συμμόρφωση του Δήμου Κορινθίων με τα 

οριζόμενα στην με αριθμό 891/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.) 1ο Κλιμάκιο, επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο 

ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 1/2020 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, 

επανακαθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και με την αριθ. πρωτ. 

27107/11-9-2020 διακήρυξη διαγωνισμού ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

στον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 19-10-2020.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 99152. 

Ακολούθως, με την αριθ. 3/24/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής: α)εγκρίθηκε το από 23-10-

2020 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης 

τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού, β)έγιναν δεκτές οι 

προσφορές των οικονομικών φορέων 1) C I PARTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, που υπέβαλε 

προσφορά για την Ομάδα  Γ - Ημιφορτηγά Οχήματα της σχετικής διακήρυξης και μελέτης και για τα 

είδη που περιλαμβάνονται στην ομάδα αυτή, 2) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α 

ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που υπέβαλε προσφορά για την Ομάδα Α -Απορριμματοφόρα 

Οχήματα της σχετικής διακήρυξης και μελέτης και για τα είδη που περιλαμβάνονται στην ομάδα 

αυτή, 3) ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 

που υπέβαλε προσφορά για την Ομάδα Δ – Φορτωτής - Εκσκαφέας της σχετικής διακήρυξης και 

μελέτης και για τα είδη που περιλαμβάνονται στην ομάδα αυτή, και 4) Δ Φ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που 

υπέβαλε προσφορά για την Ομάδα  Β - Αυτοκινούμενα Αναρροφητικά Σάρωθρα της σχετικής 
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διακήρυξης και μελέτης και για τα είδη που περιλαμβάνονται στην ομάδα αυτή, γ)ορίστηκε η 

προώθηση των προσφορών των οικονομικών φορέων: 1) C I PARTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, 2) 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 3) ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, και 4) Δ Φ 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών, και 

δ)απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων με τις επωνυμίες: 1) LECHI GROUP 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, διότι δεν υπέβαλλε την εγγυητική επιστολή συμμετοχής και το 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) κι ως εκ τούτου δεν προχώρησε στο 

στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης της τεχνικής του προσφοράς, και 2) Ι. ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ 

Α.Τ.Ε.Β.Ε.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ, που υπέβαλε προσφορά για την Ομάδα Γ – 

Ημιφορτηγά Οχήματα της σχετικής διακήρυξης και μελέτης και για τα είδη που περιλαμβάνονται 

στην ομάδα αυτή, διότι η τεχνική προσφορά του δεν είναι πλήρης ως προς τις ελάχιστες 

απαιτήσεις της μελέτης με αρ. 01/2020 για το είδος 3.1 της Ομάδας Γ.   

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώθηκαν για την αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 4787/17-2-2021 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων. 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών Επιτροπής το από 19-2-2021 πρακτικό 

αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του εν 

θέματι διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και έχει ως εξής: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.2 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΏΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» 
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΑΝΩ ΤΩΝ 

ΟΡΙΩΝ 

Στην Κόρινθο, σήμερα 19-02-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία του Τμήματος 
Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, Κολιάτσου 32, 1ος όροφος, συνεδρίασε η 
επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθμ. 20/165/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. 
αριθ. 99152 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. Αριθ. 27107/11-09-2020 διακήρυξης του Δήμου 
Κορινθίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΏΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».  
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Ιωάννης Τσολάκης 

2. Τακτικό Μέλος Ελένη Σαββανού  

3. Τακτικό Μέλος Χρήστος Ζαφειρόπουλος 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 27107/11-09-2020 σχετική διακήρυξη της 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΏΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», το έγγραφο με αρ. 4787/17-02-
2021 περί ανακοίνωσης αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και το νομικό πλαίσιο που διέπει 
τον εν λόγω διαγωνισμό, τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για 
την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα 
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διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να 
αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. 
Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν και 
συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» με αποτέλεσμα να είναι 
δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.  
Αναφορικά με το περιεχόμενο των προσφορών η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτή περιελάμβανε τα 
διάφορα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία και προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών των οικονομικών φορέων: 
 

α/α Οικονομικός φορέας 

2 C I PARTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

5 ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

6 Δ Φ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

των οποίων οι προσφορές δυνάμει της αρ. 3/24/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής είχαν 
προκριθεί στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. Στο σημείο αυτό η επιτροπή 
ολοκλήρωσε το έργο της αποσφράγισης, η δε ενημέρωση των προμηθευτών έγινε στις 10:26 πμ. 
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  
 
Στη συνέχεια η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την ΑΟΕ με αρ. 3/24/2021 προχώρησε στη σύνταξη 
του: 
 
1. Πίνακα Ι, όπου φαίνονται οι προσφερόμενες τιμές της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τα είδη της Ομάδας Α 
«Απορριμματοφόρα οχήματα» 

 
Πίνακας Ι – Οικονομική προσφορά της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Ομάδα Α  
 

Είδος 
α/α  Είδη Ομάδας Α μμ 

Ποσό- 
τητα 

Τιμή 
μελέτης (€) 

Προσφερόμενη 
τιμή (€) 

Μερική 
δαπάνη (€) 

ΦΠΑ  Δαπάνη 
ανά είδος 

1.1 

Απορριμματοφόρο όχημα 
τύπου πρέσας, 
χωρητικότητας 16m3, με 
σύστημα πλύσης κάδων 
(CPV:34144512-0) τεμ 

2 190.000,00 188.000,00 376.000,00 90.240,00 466.240,00 

1.2 

Απορριμματοφόρο όχημα 
τύπου πρέσας, 
χωρητικότητας 22m3, με 
σύστημα πλύσης κάδων 
(CPV:34144512-0) τεμ 

1 250.000,00 248.000,00 248.000,00 59.520,00 307.520,00 

1.3 

Ανοικτό δορυφορικό 
απορριμματοφόρο 
όχημα, χωρητικότητας 
5m3 (CPV:34144510-6) Τεμ 

1 85.000,00 84.000,00 84.000,00 20.160,00 104.160,00 

     ΣΥΝΟΛΟ 708.000,00 169.920.00 877.920,00 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει η ανάδειξη της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας 
της Ομάδας Α γιατί η προσφορά του ως προς τα είδη «Απορριμματοφόρα οχήματα» είναι πλήρης, 
σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με αρ.01/2020. 
Το σύνολο της ανάθεσης στην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανέρχεται στα 708.000,00€ προ ΦΠΑ.  
 

ΑΔΑ: ΨΘ4ΘΩΛ7-ΙΦΠ



 

2. Πίνακα ΙΙ, όπου φαίνονται οι προσφερόμενες τιμές της Δ Φ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τα είδη της 
Ομάδας Β «Αυτοκινούμενα αναρροφητικά σάρωθρα» 

 
Πίνακας ΙΙ – Οικονομική προσφορά της Δ Φ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Είδος 
α/α  Είδη Ομάδας Β μμ 

Ποσό- 
τητα 

Τιμή 
μελέτης (€) 

Προσφερόμενη 
τιμή (€) 

Μερική 
δαπάνη (€) 

ΦΠΑ  Δαπάνη 
ανά είδος 

2.1 

Αυτοκινούμενο 
αναρροφητικό σάρωθρο 
‘’compact’’, 
χωρητικότητας 4m3 
(CPV:34144431-8) τεμ 

1 190.000,00 182.150,00 182.150,00 43.716,00 225.866,00 

2.2 

Αυτοκινούμενο 
αναρροφητικό σάρωθρο - 
πλυστικό πολυμηχάνημα 
‘’compact’’, 
χωρητικότητας 2m3  
(CPV:34144431-8) τεμ 

1 135.000,00 134.619,00 134.619,00 32.308,56 166.927,56 

     ΣΥΝΟΛΟ 316.769,00 76.024,56 392.793,56 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει η ανάδειξη της Φ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προσωρινού 
αναδόχου της προμήθειας της Ομάδας B γιατί η προσφορά της ως προς τα είδη «Αυτοκινούμενα 
αναρροφητικά σάρωθρα» είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης με αρ. 01/2020. Το σύνολο της ανάθεσης στην Φ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανέρχεται 
στα 316.769,00,00€ προ ΦΠΑ. 
 
3. Πίνακα ΙΙΙ, όπου φαίνονται οι προσφερόμενες τιμές της C I PARTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ για 

τα είδη της Ομάδας Γ «Ημιφορτηγά οχήματα» 
 
Πίνακας ΙΙΙ – Οικονομική προσφορά της C I PARTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 
 

Είδος 
α/α  Είδη Ομάδας Γ μμ 

Ποσό- 
τητα 

Τιμή 
μελέτης (€) 

Προσφερόμενη 
τιμή (€) 

Μερική 
δαπάνη (€) 

ΦΠΑ  Δαπάνη 
ανά είδος 

3.1 

Ημιφορτηγό όχημα 4Χ4, 
διπλής καμπίνας 
(CPV:34131000-4) τεμ 

2 35.000,00 27.980,00 55.960,00 13.430,40 69.390,40 

     ΣΥΝΟΛΟ 55.960,00 13.430,40 69.390,40 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει η ανάδειξη της C I PARTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 
ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας της Ομάδας Γ γιατί η προσφορά της ως προς το είδος 
«Ημιφορτηγά οχήματα» είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης με αρ. 01/2020. Το σύνολο της ανάθεσης στην C I PARTS 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ανέρχεται στα 55.960,00€ προ ΦΠΑ. 
 
 
4. Πίνακα ΙV, όπου φαίνονται οι προσφερόμενες τιμές της ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ για τα είδη της Ομάδας Δ «Φορτωτής - 
Εκσκαφέας» 

 
Πίνακας ΙΙΙ – Οικονομική προσφορά της ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

ΑΔΑ: ΨΘ4ΘΩΛ7-ΙΦΠ



 

Είδος 
α/α  Είδη Ομάδας Δ μμ 

Ποσό- 
τητα 

Τιμή 
μελέτης (€) 

Προσφερόμενη 
τιμή (€) 

Μερική 
δαπάνη (€) 

ΦΠΑ  Δαπάνη 
ανά είδος 

4.1 
Φορτωτής - εκσκαφέας 
(CPV:43260000-3) Τεμ 

1 98.000,00 97.500,00 97.500,00 23.400,00 120.900,00 

     ΣΥΝΟΛΟ 97.500,00 23.400,00 120.900,00 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει η ανάδειξη ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας της 
Ομάδας Δ γιατί η προσφορά της ως προς το είδος «Φορτωτής - Εκσκαφέας» είναι πλήρης, 
σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με αρ. 01/2020. 
Το σύνολο της ανάθεσης στην ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ανέρχεται στα 97.500,00€ προ ΦΠΑ. 
 
Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
 
 (Α)  Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο 
«Απορριμματοφόρα οχήματα» σύμφωνα με τον Πίνακα Ι. του παρόντος πρακτικού.  

 
(Β)  Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «Δ Φ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου της 
προμήθειας με τίτλο «Αυτοκινούμενα αναρροφητικά σάρωθρα» σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙ. του 
παρόντος πρακτικού.  

 
(Γ)  Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «C I PARTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ως προσωρινού 

αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Ημιφορτηγά οχήματα» σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙΙ. του 
παρόντος πρακτικού.  

 
(Δ)  Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο 
«Φορτωτής - Εκσκαφέας» σύμφωνα με τον Πίνακα ΙV. του παρόντος πρακτικού.  

  
(E)      την έγκριση του παρόντος πρακτικού 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 19-2-2021 πρακτικού 

αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης 

διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου της 

προμήθειας με τίτλο «Απορριμματοφόρα οχήματα», την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «Δ Φ 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Αυτοκινούμενα αναρροφητικά 

σάρωθρα», την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «C I PARTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ως 

προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Ημιφορτηγά οχήματα», και την ανάδειξη του 

οικονομικού φορέα «ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Φορτωτής - 

Εκσκαφέας», σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι δεν θα ψηφίσει το θέμα, διότι 

υπάρχει μόνο ένας συμμετέχοντας ανά ομάδα στον διαγωνισμό. 

 

ΑΔΑ: ΨΘ4ΘΩΛ7-ΙΦΠ



 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, το από 19-2-2021 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις 

ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντος του κ. Πνευματικού Αλεξ.) 

 

  Α.- Εγκρίνει το από 19-2-2021 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών 

προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για την σύναψη δημόσιας σύμβασης της 

προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 1/2020) 

1.497.920,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 99152, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

  Β.- Ανακηρύσσει προσωρινούς αναδόχους του ως άνω διαγωνισμού ως κάτωθι: 

1) τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την προμήθεια των ειδών της Ομάδας Α με τίτλο «Απορριμματοφόρα 

οχήματα» της  αριθ. 1/2020 μελέτης και της υπ΄ αριθ. πρωτ. 27107/11-9-2020 διακήρυξης 

διαγωνισμού, για τα οποία η προσφορά του ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 708.000,00€ πλέον 

Φ.Π.Α. και στα 877.920,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ως ο κάτωθι πίνακας: 

 

Είδος 
α/α  Είδη Ομάδας Α μμ 

Ποσό- 
τητα 

Τιμή 
μελέτης (€) 

Προσφερόμενη 
τιμή (€) 

Μερική 
δαπάνη (€) 

ΦΠΑ  Δαπάνη 
ανά είδος 

1.1 

Απορριμματοφόρο όχημα 
τύπου πρέσας, 
χωρητικότητας 16m3, με 
σύστημα πλύσης κάδων 
(CPV:34144512-0) τεμ 

2 190.000,00 188.000,00 376.000,00 90.240,00 466.240,00 

1.2 

Απορριμματοφόρο όχημα 
τύπου πρέσας, 
χωρητικότητας 22m3, με 
σύστημα πλύσης κάδων 
(CPV:34144512-0) τεμ 

1 250.000,00 248.000,00 248.000,00 59.520,00 307.520,00 

1.3 

Ανοικτό δορυφορικό 
απορριμματοφόρο 
όχημα, χωρητικότητας 
5m3 (CPV:34144510-6) Τεμ 

1 85.000,00 84.000,00 84.000,00 20.160,00 104.160,00 

     ΣΥΝΟΛΟ 708.000,00 169.920.00 877.920,00 

 

2) τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Δ Φ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την προμήθεια των ειδών της 

Ομάδας Β με τίτλο «Αυτοκινούμενα αναρροφητικά σάρωθρα» της  αριθ. 1/2020 μελέτης και της υπ΄ 

αριθ. πρωτ. 27107/11-9-2020 διακήρυξης διαγωνισμού, για τα οποία η προσφορά του ανέρχεται 

ΑΔΑ: ΨΘ4ΘΩΛ7-ΙΦΠ



 

στο συνολικό ποσό των 316.796,00€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 392.793,56€ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. ως ο κάτωθι πίνακας: 

 

Είδος 
α/α  Είδη Ομάδας Β μμ 

Ποσό- 
τητα 

Τιμή 
μελέτης (€) 

Προσφερόμενη 
τιμή (€) 

Μερική 
δαπάνη (€) 

ΦΠΑ  Δαπάνη 
ανά είδος 

2.1 

Αυτοκινούμενο 
αναρροφητικό σάρωθρο 
‘’compact’’, 
χωρητικότητας 4m3 
(CPV:34144431-8) τεμ 

1 190.000,00 182.150,00 182.150,00 43.716,00 225.866,00 

2.2 

Αυτοκινούμενο 
αναρροφητικό σάρωθρο - 
πλυστικό πολυμηχάνημα 
‘’compact’’, 
χωρητικότητας 2m3  
(CPV:34144431-8) τεμ 

1 135.000,00 134.619,00 134.619,00 32.308,56 166.927,56 

     ΣΥΝΟΛΟ 316.769,00 76.024,56 392.793,56 

 

3) τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «C I PARTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» για την προμήθεια 

των ειδών της Ομάδας Γ με τίτλο «Ημιφορτηγά οχήματα» της  αριθ. 1/2020 μελέτης και της υπ΄ 

αριθ. πρωτ. 27107/11-9-2020 διακήρυξης διαγωνισμού, για τα οποία η προσφορά του ανέρχεται 

στο συνολικό ποσό των 55.960,00€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 69.390,40€ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. ως ο κάτωθι πίνακας: 

 

Είδος 
α/α  Είδη Ομάδας Γ μμ 

Ποσό- 
τητα 

Τιμή 
μελέτης (€) 

Προσφερόμενη 
τιμή (€) 

Μερική 
δαπάνη (€) 

ΦΠΑ  Δαπάνη 
ανά είδος 

3.1 

Ημιφορτηγό όχημα 4Χ4, 
διπλής καμπίνας 
(CPV:34131000-4) τεμ 

2 35.000,00 27.980,00 55.960,00 13.430,40 69.390,40 

     ΣΥΝΟΛΟ 55.960,00 13.430,40 69.390,40 

 

4) τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» για την προμήθεια των ειδών της Ομάδας Δ με τίτλο 

«Φορτωτής - Εκσκαφέας» της  αριθ. 1/2020 μελέτης και της υπ΄ αριθ. πρωτ. 27107/11-9-2020 

διακήρυξης διαγωνισμού, για τα οποία η προσφορά του ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 

97.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 120.900,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ως ο κάτωθι πίνακας: 

 

Είδος 
α/α  Είδη Ομάδας Δ μμ 

Ποσό- 
τητα 

Τιμή 
μελέτης (€) 

Προσφερόμενη 
τιμή (€) 

Μερική 
δαπάνη (€) 

ΦΠΑ  Δαπάνη 
ανά είδος 

4.1 
Φορτωτής - εκσκαφέας 
(CPV:43260000-3) Τεμ 

1 98.000,00 97.500,00 97.500,00 23.400,00 120.900,00 

     ΣΥΝΟΛΟ 97.500,00 23.400,00 120.900,00 

 

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 19-2-2021 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης 

διαδικασιών της εν θέματι δημόσιας σύμβασης. 

 

ΑΔΑ: ΨΘ4ΘΩΛ7-ΙΦΠ



 

  Γ.- Γνωστοποιεί στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της 

παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. Ειδικότερα 

στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 

για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η προδικαστική προσφυγή 

κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.  

    

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/63/2021.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 24-2-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

Επισυνάπτεται το από 19-2-2021 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών: 

 

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

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.2 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΏΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» 

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

Στην Κόρινθο, σήμερα 19-02-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και 
Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, Κολιάτσου 32, 1ος όροφος, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. 
αριθμ. 20/165/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις 
οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 99152 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. Αριθ. 27107/11-09-
2020 διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΏΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».  
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Ιωάννης Τσολάκης 

2. Τακτικό Μέλος Ελένη Σαββανού  

3. Τακτικό Μέλος Χρήστος Ζαφειρόπουλος 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 27107/11-09-2020 σχετική διακήρυξη της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΏΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», το έγγραφο με αρ. 4787/17-02-2021 περί ανακοίνωσης αποσφράγισης 
οικονομικών προσφορών και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, τα µέλη της επιτροπής που 
διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική 

ΑΔΑ: ΨΘ4ΘΩΛ7-ΙΦΠ



 

φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
προκειμένου να αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. 
Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 
αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο 
περιεχόμενο τους.  
Αναφορικά με το περιεχόμενο των προσφορών η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτή περιελάμβανε τα διάφορα 
επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία και προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
οικονομικών φορέων: 
 

α/α Οικονομικός φορέας 

2 C I PARTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

5 ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

6 Δ Φ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
των οποίων οι προσφορές δυνάμει της αρ. 3/24/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής είχαν προκριθεί στο 
στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της 
αποσφράγισης, η δε ενημέρωση των προμηθευτών έγινε στις 10:26 πμ. μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  
 
Στη συνέχεια η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την ΑΟΕ με αρ. 3/24/2021 προχώρησε στη σύνταξη του: 
 

1. Πίνακα Ι, όπου φαίνονται οι προσφερόμενες τιμές της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τα είδη της Ομάδας Α «Απορριμματοφόρα οχήματα» 

 
Πίνακας Ι – Οικονομική προσφορά της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την 
Ομάδα Α  
 

Είδος 
α/α  Είδη Ομάδας Α μμ 

Ποσό- 
τητα 

Τιμή 
μελέτης (€) 

Προσφερόμενη 
τιμή (€) 

Μερική 
δαπάνη (€) 

ΦΠΑ  Δαπάνη 
ανά είδος 

1.1 

Απορριμματοφόρο όχημα 
τύπου πρέσας, 
χωρητικότητας 16m3, με 
σύστημα πλύσης κάδων 
(CPV:34144512-0) τεμ 

2 190.000,00 188.000,00 376.000,00 90.240,00 466.240,00 

1.2 

Απορριμματοφόρο όχημα 
τύπου πρέσας, 
χωρητικότητας 22m3, με 
σύστημα πλύσης κάδων 
(CPV:34144512-0) τεμ 

1 250.000,00 248.000,00 248.000,00 59.520,00 307.520,00 

1.3 

Ανοικτό δορυφορικό 
απορριμματοφόρο 
όχημα, χωρητικότητας 
5m3 (CPV:34144510-6) Τεμ 

1 85.000,00 84.000,00 84.000,00 20.160,00 104.160,00 

     ΣΥΝΟΛΟ 708.000,00 169.920.00 877.920,00 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει η ανάδειξη της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας της Ομάδας Α γιατί η προσφορά του ως προς τα 
είδη «Απορριμματοφόρα οχήματα» είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης με αρ.01/2020. Το σύνολο της ανάθεσης στην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α 
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανέρχεται στα 708.000,00€ προ ΦΠΑ.  
 
2. Πίνακα ΙΙ, όπου φαίνονται οι προσφερόμενες τιμές της Δ Φ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τα είδη της Ομάδας Β «Αυτοκινούμενα αναρροφητικά 
σάρωθρα» 

 
Πίνακας ΙΙ – Οικονομική προσφορά της Δ Φ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΔΑ: ΨΘ4ΘΩΛ7-ΙΦΠ



 

 

Είδος 
α/α  Είδη Ομάδας Β μμ 

Ποσό- 
τητα 

Τιμή 
μελέτης (€) 

Προσφερόμενη 
τιμή (€) 

Μερική 
δαπάνη (€) 

ΦΠΑ  Δαπάνη 
ανά είδος 

2.1 

Αυτοκινούμενο 
αναρροφητικό σάρωθρο 
‘’compact’’, 
χωρητικότητας 4m3 
(CPV:34144431-8) τεμ 

1 190.000,00 182.150,00 182.150,00 43.716,00 225.866,00 

2.2 

Αυτοκινούμενο 
αναρροφητικό σάρωθρο - 
πλυστικό πολυμηχάνημα 
‘’compact’’, 
χωρητικότητας 2m3  
(CPV:34144431-8) τεμ 

1 135.000,00 134.619,00 134.619,00 32.308,56 166.927,56 

     ΣΥΝΟΛΟ 316.769,00 76.024,56 392.793,56 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει η ανάδειξη της Φ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας της Ομάδας B γιατί η 
προσφορά της ως προς τα είδη «Αυτοκινούμενα αναρροφητικά σάρωθρα» είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 
Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με αρ. 01/2020. Το σύνολο της ανάθεσης στην Φ 
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανέρχεται στα 
316.769,00,00€ προ ΦΠΑ. 
 
3. Πίνακα ΙΙΙ, όπου φαίνονται οι προσφερόμενες τιμές της C I PARTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ για τα είδη της Ομάδας 

Γ «Ημιφορτηγά οχήματα» 
 
Πίνακας ΙΙΙ – Οικονομική προσφορά της C I PARTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 
 

Είδος 
α/α  Είδη Ομάδας Γ μμ 

Ποσό- 
τητα 

Τιμή 
μελέτης (€) 

Προσφερόμενη 
τιμή (€) 

Μερική 
δαπάνη (€) 

ΦΠΑ  Δαπάνη 
ανά είδος 

3.1 

Ημιφορτηγό όχημα 4Χ4, 
διπλής καμπίνας 
(CPV:34131000-4) τεμ 

2 35.000,00 27.980,00 55.960,00 13.430,40 69.390,40 

     ΣΥΝΟΛΟ 55.960,00 13.430,40 69.390,40 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει η ανάδειξη της C I PARTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ως προσωρινού 
αναδόχου της προμήθειας της Ομάδας Γ γιατί η προσφορά της ως προς το είδος «Ημιφορτηγά οχήματα» είναι 
πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με αρ. 01/2020. Το 
σύνολο της ανάθεσης στην C I PARTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ανέρχεται στα 55.960,00€ προ ΦΠΑ. 
 
 
4. Πίνακα ΙV, όπου φαίνονται οι προσφερόμενες τιμές της ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ για τα είδη της Ομάδας Δ «Φορτωτής - Εκσκαφέας» 
 
Πίνακας ΙΙΙ – Οικονομική προσφορά της ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 
 

Είδος 
α/α  Είδη Ομάδας Δ μμ 

Ποσό- 
τητα 

Τιμή 
μελέτης (€) 

Προσφερόμενη 
τιμή (€) 

Μερική 
δαπάνη (€) 

ΦΠΑ  Δαπάνη 
ανά είδος 

4.1 
Φορτωτής - εκσκαφέας 
(CPV:43260000-3) Τεμ 

1 98.000,00 97.500,00 97.500,00 23.400,00 120.900,00 

     ΣΥΝΟΛΟ 97.500,00 23.400,00 120.900,00 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει η ανάδειξη ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας της Ομάδας Δ γιατί η προσφορά της 
ως προς το είδος «Φορτωτής - Εκσκαφέας» είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης με αρ. 01/2020. Το σύνολο της ανάθεσης στην ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ανέρχεται στα 97.500,00€ προ ΦΠΑ. 

ΑΔΑ: ΨΘ4ΘΩΛ7-ΙΦΠ



 

 
Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
 
 (Α)  Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Απορριμματοφόρα οχήματα» σύμφωνα με τον Πίνακα Ι. 
του παρόντος πρακτικού.  

 
(Β)  Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «Δ Φ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Αυτοκινούμενα 
αναρροφητικά σάρωθρα» σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙ. του παρόντος πρακτικού.  

 
(Γ)  Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «C I PARTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ως προσωρινού αναδόχου της 

προμήθειας με τίτλο «Ημιφορτηγά οχήματα» σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙΙ. του παρόντος πρακτικού.  
 
(Δ)  Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Φορτωτής - Εκσκαφέας» σύμφωνα με 
τον Πίνακα ΙV. του παρόντος πρακτικού.  

  
(E)      την έγκριση του παρόντος πρακτικού 
 
Η Επιτροπή ολοκλήρωσε σε αυτό το σημείο το έργο της μέχρι και την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών, 
συνέταξε το  παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.  
 
 
 

Η Επιτροπή 

 

 

Τσολάκης Ιωάννης  Σαββανού Ελένη            Ζαφειρόπουλος Χρήστος 

 
 

ΑΔΑ: ΨΘ4ΘΩΛ7-ΙΦΠ
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