
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 17

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 23-04-2021

    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, και σύµφωνα µε τις  διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.”∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ'  αριθµ.

∆1α/Γ.Π.οικ. 24489/16.04.2021 (ΦΕΚ 1558/17.04.2021 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 τη ∆ευτέρα, 19 Απριλίου

2021 και ώρα 06:00 έως και τη Μ. ∆ευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθµ. πρωτ.

∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθµ. 426/

ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών, συvεδρίασε  µέσω τηλεδιάσκεψης

σήµερα την 23η Απριλίου 2021, ηµέρα της εβδoµάδας  Παρασκευή και ώρα  10:00, σε  τακτική

συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. πρωτ. 10114/19-04-2021 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

∆ήµου Κορινθίων.

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

εκλεγµένο µε την υπ' αριθµ. 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ' αριθµ.

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

της µειοψηφίας «∆ύναµη 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

σειρά εκλογής της αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού 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 επτά (7) µέλη  και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς
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1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα, 5) Πνευµατικός Αλέξανδρος, 6)Ταγαράς Βασίλειος, 7)Σταυρέλης Νικόλαος, 

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Παπαδηµητρίου Σωτήριος (αναπληρώνει το τακτικό µέλος Πούρο Γεώργιο και συνδέθηκε κατά την

συζήτηση  του  1ου  Θέµατος Εκτός  ηµερησίας διάταξης), 2)Πλατής  Σπυρίδων  (συνδέθηκε κατά την

συζήτηση του 1ου Θέµατος Εκτός ηµερησίας διάταξης).

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

        ΑΠΟΦΑΣΗ 1  70  η  :  Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση

πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης για την

προµήθεια  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΠΑΡΑΛΙΑΣ  ΓΙΑ  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ  ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ  ∆ΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

προϋπολογισµού  µελέτης  (Α.Μ.  12/2018)  199.201,20€  (συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.)»

υπενθυµίζει την υπ'αριθµ.45/435/2020  Απόφαση των µελών µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές

προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της υπ’ αριθµ.12/2018 (επικαιροποιηµένης) µελέτης

της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  για την εν λόγω προµήθεια  και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης

ηλεκτρονικού, ανοικτού  διαγωνισµού µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ..  Σχετικά εκδόθηκε η υπ'αριθµ. 39126/

22-12-2020 ∆ιακήρυξη διαγωνισµού, και ορίστηκε ως ηµέρα λήξης παραλαβής προσφορών  η  11-01-

2021. Ο εν λόγω διαγωνισµός έλαβε ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος

τον  αριθµό  104543.   Κατόπιν,  µε  την  υπ'αριθµ.53/549/2020  Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής

συγκροτήθηκε τριµελής επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών για την ανάθεση δηµόσιας

σύµβασης της εν λόγω  προµήθειας.

      Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν της Οικονοµικής Επιτροπής το από 15-01-2021 Πρακτικό

ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  προσφορών,  ελέγχου  δικαιολογητικών  συµµετοχής  και  αξιολόγησης

τεχνικών προσφορών   της αρµόδιας επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισµού, το οποίο έχει

ως εξής:   

   ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1.

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Στην Κόρινθο, την 15-01-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρε-

σιών του Δήμου Κορινθίων,  Κολιάτσου 32,  1ος όροφος,  συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ.

53/549/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που

υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 104543 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 39126/22-12-2020 διακήρυξης του Δή-

μου, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια  εξοπλισμού παραλίας για Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών

Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Κορινθίων».

 

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

 

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Πρόεδρος Καμτσιώρα Έλλη 

2. Τακτικό Μέλος Σανδραβέλη Παναγιώτα
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3. Τακτικό Μέλος Σαββανού Ελένη 

Η  επιτροπή  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  υπ.  αριθ.  39126/22-12-2020  διακήρυξη  του  Δήμου Κορινθίων,  για  την

«Προμήθεια  εξοπλισμού  παραλίας  για  Δημιουργία  Ολοκληρωμένων  Τουριστικών  Προσβάσιμων  Θαλάσσιων

Προορισμών Δήμου Κορινθίων» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή,

μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα

αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 104543. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των

προσφορών  ήταν  σύμφωνα  με  τη  διακήρυξη  η  11-01-2021  και  ώρα  14:00  και  η  ημερομηνία  ηλεκτρονικής

αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  είναι  η 15-01-2021 και  ώρα

10:00.

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα

χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό

104543 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και

αφετέρου  ότι  έχουν  υποβληθεί  εμπρόθεσμα  στο  διαγωνισμό  και  με  τη  σειρά  που  αναφέρονται  στη  συνέχεια,

προσφορές από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:

α/α Οικονομικός φορέας Ημ/νία  &  ώρα  Υποβολής

προσφοράς

1 Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 30-12-2020 17:42:40

2 ΤΟΒΕΑ Μηχανολογικές Εφαρμογές Ε.Π.Ε 11-01-2021 13:50:45

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των

προσφορών. 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  οι  προσφορές.  Αμέσως  μετά  την

παραπάνω  διαδικασία  οι  προσφορές  αποσφραγίσθηκαν  και  συγκεκριμένα  αποσφραγίσθηκαν  οι  υποφάκελοι

«Δικαιολογητικά  συμμετοχής  –  Τεχνική  προσφορά»  των  προσφορών  με  αποτέλεσμα  να  είναι  δυνατή  πλέον  η

πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  τους.  Επισημαίνεται  ότι  οι  υποφάκελοι  «Οικονομικές  Προσφορές»  δεν

αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο

στάδιο του διαγωνισμού.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το

σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :

Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος 

1 Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 204565

2 ΤΟΒΕΑ Μηχανολογικές Εφαρμογές Ε.Π.Ε 205961

Η επιτροπή  ακολούθως  προέβη  στην  καταγραφή  του  περιεχομένου  του  υποφακέλου  προσφοράς  «Δικαιολογητικά

συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών για τον κάθε οικονομικό φορέα ως εξής:

Α.  ΄΄Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄  

1. Αρχείο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.7z, με τα εξής υπο-αρχεία :

• 1.ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ_Αποδυτήρια ΑμεΑ Αυξαριθ 1.pdf

• 3.ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ_ΞΥΛΙΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑμεΑ Αυξ Αριθ3.pdf

• 4.Sea Access ΙΙ - Τεχνικό Φυλλάδιο Αυξ Αριθ 4.pdf

• 5.ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ αυξ Αριθ5.pdf

• 6.Τεχνικό φυλλάδιο Φωτοσυναγερμός SeaAccess II ΑυξΑριθμ6.pdf

• CERTIFICATE GR AKRIMAN ISO 9001 ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ.pdf

• CERTIFICATE GR AKRIMAN ISO 14001 ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ.pdf

• CERTIFICATE GR EUPOLIS ISO 9001 ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ.pdf

• Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.signed.pdf
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• Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ.signed.pdf

• Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - ΤΕΥΔ.signed.pdf

• Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ.signed.pdf

• ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SEAACCESS.signed.pdf

• ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.pdf

• ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ.pdf

• ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ.pdf

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΜΈΝΟ.pdf

• ΡΑΜΝΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ISO 9001 2015 ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ.pdf

• ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ KOΡΙΝΘΟΥ.pdf

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.signed.pdf

• Υ.Δ. Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ακρίβειας αντιγράφων.signed.pdf

• Υ.Δ. Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. αληθείας των αναγραφόμενων στα δελτία τεχνικών χαρακρηριστι-

κών.signed.pdf

• Υ.Δ. Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. γενική.signed.pdf

• Υ.Δ. Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. διάρκεια ισχύος προσφορών.signed.pdf

• Υ.Δ. Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. έλαβα γνώση.signed.pdf

• Υ.Δ. Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. συμμόρφωσης με τους όρους της διακήρυξης.signed.pdf

2. Αρχείο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.signed.pdf.

Β. ΄΄ ΤΟΒΕΑ Μηχανολογικές Εφαρμογές Ε.Π.Ε.΄΄  

Αρχεία :

1. DECLARATION  OF CONFORMITY ΤΟΒΕΑ_signed_signed_signed.pdf

2. eggy-tmede-gr-Tmede-aithseis-faces-aithseis-task-flow-aithsh-2021-01-11-12_10_29.pdf

3. ISO 9001_2015 2021.pdf

4. ISO 14001_2015 2021.pdf

5. ISO για ξυλεία.pdf

6. prospectus Διάδρομος Πρόσβασης ΑμεΑ στην παραλία_signed.pdf

7. Seatrac_Brochure_A4_8pages_GR (1)_signed_signed.pdf

8. Sineo 364e21011111130.pdf

9. TEST AND MEASUREMENT REPORT-ELECTRO,AGNETIC COMPABILITY AND IMMUNITY EN.pdf

10. TEST AND MEASUREMENT REPORT-ELECTRO,AGNETIC COMPABILITY AND IMMUNITY GR.pdf

11. WURTH HELLAS S_A_-9001-GR.pdf

12. Αποδυτήριο ΑμεΑ prospectus_signed_signed.pdf

13. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑ 2018.pdf

14. Βεβαίωση ολοκλήρωσης έργου ΠΕ Βοιωτίας.pdf

15 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.pdf

16. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΓΕΜΗ 30 12 2020.pdf

17. ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ_signed.pdf

18. ΔΙΠΛΩΜΑ SEATRAC023 (1).pdf

19. Έντυπο Τεχνικής Περιγραφής Προσφερόμενου εξοπλισμού Δ Κορινθίων_signed.pdf

20. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed.pdf

21 Ισολογισμός 2017.pdf

22. Ισολογισμός 2018.pdf

23. Ισολογισμός 2019.pdf

24. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ TOBEA 2019.pdf

25. Καταστατικό ΤΟΒΕΑ 2012.pdf

26. Καταστατικό ΤΟΒΕΑ 2014.pdf

27. Καταστατικό ΤΟΒΕΑ 2016.pdf

28. ΠΙΣΤ 9001 ΠΡΟΜΕΤΑΛ ΜΠΑΚΛΗ ΑΕΒΕ για ανοξείδωτο.pdf

29. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών.pdf

30. Πρόσθετος εξοπλισμός SEATRAC_signed_signed_signed.pdf

31. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Δ ΑΜΟΡΓΟΥ.pdf

32. Πρωτόκολλο παραλαβής Δ Αλίμου.pdf

33. Πρωτόκολλο παραλαβής Δήμου Μυκόνου.pdf
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34 ΠρωτοκολλοΠαραλαβης_Δ Ανατολικής Σάμου 2020.pdf

35. ΠρωτοκολλοΠαραλαβης_Δ Δυτικής Μάνης.PDF

36. Σύμβαση Αλίμου 2019-05-03.pdf

37. Συμβαση Δ Αμοργού 2019-06-20.pdf

38. Σύμβαση Δ Ανατολικής Σάμου 2020-07-24.pdf

39 Σύμβαση Δ Δυτικής Μάνης 2019-07-26.pdf

40 Σύμβαση Μυκόνου.pdf

41. Σύμβαση ΠΕ Βοιωτίας.pdf

42. ΤΕΥΔ_signed.pdf

43. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ_signed.pdf

44. Υπεύθυνη Δήλωση Ιγν 1_signed.pdf

45. Υπεύθυνη Δήλωση Ιγν 2_signed.pdf

46. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ.pdf

47. Φωτογραφίες από εκτέλεση αντίστοιχων προμηθειών.rar, με τα εξής υπό-αρχεία :

• Φωτογραφίες  έργου  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ».pdf

• Φωτογραφίες  έργου  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΥΤΟΝΟΜΗ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ  ΑΜΕΑ  ΣΤΗΝ  ΠΑΡΑΛΙΑ

ΟΡΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ».pdf

• Φωτογραφίες έργου « ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ.pdf

• Φωτογραφίες έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ

ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ».pdf

• Φωτογραφίες έργου Δ Αλίμου.pdf

Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τους ενσφράγιστους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι οικονομικοί

φορείς στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών

στο σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

α/α Οικονομικός φορέας
Αρ. πρωτ. Κατάθεσης

ενσφράγιστων φακέλων

1 Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 38/04-01-2021

2 ΤΟΒΕΑ Μηχανολογικές Εφαρμογές Ε.Π.Ε 1075/14-01-2021

Οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης τους ενσφράγιστους

φακέλους.

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η ΤΟΒΕΑ Μηχανολογικές Εφαρμογές Ε.Π.Ε., υπέβαλε με την προσφορά της την από 28-12-2020 αίτηση έκδοσης εγ-

γυητικής  επιστολής με  όνομα  αρχείου  “eggy-tmede-gr-Tmede-aithseis-faces-aithseis-task-flow-aithsh-2021-01-11-

12_10_29”.

Με το άρθρο 2.2.2.1. της διακήρυξης, ορίζεται ότι για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας

σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετο-

χής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του ποσού της Μελέτης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή €3.451,80. Επομένως η προσφορά

της απορρίπτεται σύμφωνα το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» και δεν προχωρά στο στάδιο της αξιο-

λόγησης των τεχνικών προσφορών. 

 

Η Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.,  υπέβαλε με την προσφορά της το από 30-12-2020 ΤΕΥΔ, με όνομα αρχείου “ Α.

ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ο.Ε.  -  ΤΕΥΔ.signed”,  το  οποίο  φέρει  ημερομηνία  (ψηφιακής)  υπογραφής  30-12-2020

(2020.12.30, 15:05:30), ήτοι 12 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Με το άρθρο 2.2.9.1 «Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών» της διακήρυξης, ορίζεται ότι το ΤΕΥΔ

μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10)  ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών [Βλ.

άρθρο 79 Α του ν.4412/82016 και τροποποίηση αυτού με την παρ. 6 του άρθρου 43 του ν.4605/2019]. Επομένως η

προσφορά της απορρίπτεται σύμφωνα το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» και δεν προχωρά στο στάδιο

της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

Η Επιτροπή έχοντας  υπόψη την παρ.  3.1.2 (β)  της διακήρυξης  σύμφωνα με την οποία το αρμόδιο γνωμοδοτικό

όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  μόνο  των  τεχνικών  προσφορών  των  προσφερόντων,  των  οποίων  τα

δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη, εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου:
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(Α) την απόρριψη της προσφοράς της ΤΟΒΕΑ Μηχανολογικές Εφαρμογές Ε.Π.Ε.,  σύμφωνα το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι

απόρριψης προσφορών», για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω στην παρ. Α’ «Έλεγχος δικαιολογητικών

συμμετοχής» του παρόντος πρακτικού.

(Β) την απόρριψη της προσφοράς της Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., σύμφωνα το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης

προσφορών», για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω στην παρ. Α’ «Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής»

του παρόντος πρακτικού.

(Γ) την κήρυξη του διαγωνισμού σε άγονο, λόγω απόρριψης όλων των προσφορών.

(Δ) την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για την «Προμήθεια εξοπλισμού παραλίας για

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Κορινθίων», κατά

την παρ. 1, του άρθρου 106, του ν.4412/2016, σύμφωνα με την οποία: «Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιο-

λογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,  ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δη-

μόσιας σύμβασης:α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρ-

ριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης  (…)».

(Ε) την  επανάληψη  του  διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  δημόσιας  σύμβασης  για  την  «Προμήθεια  εξοπλισμού

παραλίας  για  Δημιουργία  Ολοκληρωμένων  Τουριστικών  Προσβάσιμων  Θαλάσσιων  Προορισμών  Δήμου

Κορινθίων».        

(ΣΤ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού.

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

υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

      Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγείται στα µέλη της Επιτροπής την έγκριση του από 15-01-2021

Πρακτικού  της επιτροπής διαγωνισµού, την απόρριψη της προσφοράς της ΤΟΒΕΑ Μηχανολογικές

Εφαρµογές  Ε.Π.Ε.,  καθώς  και  της  προσφοράς  της  Α.  ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ο.Ε.,   για  τους

λόγους  που  αναφέρονται  στο  πρακτικό  αυτό,  την  κήρυξη  του  διαγωνισµού  σε  άγονο,  λόγω

απόρριψης όλων των προσφορών,  την  µαταίωση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης,

για  την  «Προµήθεια  εξοπλισµού  παραλίας  για  ∆ηµιουργία  Ολοκληρωµένων  Τουριστικών

Προσβάσιµων Θαλάσσιων Προορισµών ∆ήµου Κορινθίων»,  και  την επανάληψη του διαγωνισµού

αυτού.

      Η Οικονοµική Επιτροπή, κατόπιν διαλογικής συζήτησης µέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ'όψιν

την  ανωτέρω  εισήγηση  του  Προέδρου,  το  ως  άνω  αναφερόµενο  πρακτικό  της  Επιτροπής

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

Ν.3463/2006  όπως  ισχύει,  του  Ν.4412/2016  όπως  ισχύει,  του  Ν.4497/2017  όπως  ισχύει,  και

γενικότερα  κάθε  νοµοθετικής  διάταξης  και  ερµηνευτικής  εγκυκλίου,  που  διέπει  την  ανάθεση  και

εκτέλεση  της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

      Α.- Εγκρίνει  το από 15-01-2021 πρακτικό  ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου

δικαιολογητικών  συµµετοχής  και  αξιολόγησης  τεχνικών  προσφορών  της  αρµόδιας  Επιτροπής

αξιολόγησης  για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης για την προµήθεια  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ  ∆ΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  προϋπολογισµού  µελέτης  (Α.Μ.  12/2018)  199.201,20€

(συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.),  της  υπ’αριθµ.12/2018  (επικαιροποιηµένης)  µελέτης  και  της

υπ'αριθµ.  39126/22-12-2020  ∆ιακήρυξης  διαγωνισµού,  µε αύξοντα  αριθµό  (α/α)  ηλεκτρονικού

διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 104543.

     Β.-Απορρίπτει την προσφορά του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία ΤΟΒΕΑ Μηχανολογικές

Εφαρµογές  Ε.Π.Ε.,  σύµφωνα  το  άρθρο  2.4.6  «Λόγοι  απόρριψης  προσφορών»,  της  σχετικής

διακήρυξης,  για  τους  λόγους  που  αναφέρονται   στην  παρ.  Α’  «Έλεγχος  δικαιολογητικών

συµµετοχής» του ως άνω  πρακτικού.

     Γ.-Απορρίπτει  την προσφορά του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία  Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ

ΣΙΑ Ο.Ε., σύµφωνα το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών»,  της σχετικής διακήρυξης, για

τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. Α’ «Έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής» του ως άνω

πρακτικού.

      ∆.- Κηρύσσει άγονο τον εν λόγω διαγωνισµό  λόγω απόρριψης όλων των προσφορών,  

      Ε.- Ματαιώνει  την διαδικασία  σύναψης δηµόσιας σύµβασης, για την εν λόγω προµήθεια κατά

την παρ. 1, του άρθρου 106, του Ν.4412/2016, σύµφωνα µε την οποία:  «Η αναθέτουσα αρχή µε

ειδικά  αιτιολογηµένη  απόφασή  της,  µετά  από  γνώµη  του  αρµόδιου  οργάνου,  µαταιώνει  τη

διαδικασία  σύναψης  δηµόσιας  σύµβασης:α)  εφόσον  η  διαδικασία  απέβη  άγονη  είτε  λόγω  µη

υποβολής  προσφοράς  είτε  λόγω  απόρριψης  όλων  των  προσφορών  ή  αιτήσεων  ή  αποκλεισµού

όλων των προσφερόντων ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα

έγγραφα της σύµβασης  (…)».

     Στ.-Ορίζει  την επανάληψη  του  διαγωνισµού  αυτού, µε τροποποίηση της  υπ’  αριθµ.12/2018

(επικαιροποιηµένης) µελέτης λόγω του Ν.4782/2021.  

     Ζ.-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 αυτής είναι δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον

ενδιαφερόµενο  οικονοµικό  φορέα,  και  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 17/1  70  /2021.-  

Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος,  11-05-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Επισυνάπτεται το από 15-01-2021 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1.

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ

Στην Κόρινθο, την 15-01-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρε-

σιών του Δήμου Κορινθίων,  Κολιάτσου 32,  1ος όροφος,  συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ.

53/549/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που

υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 104543 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 39126/22-12-2020 διακήρυξης του Δή-

μου, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια  εξοπλισμού παραλίας για Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών

Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Κορινθίων».

 

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

 

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Πρόεδρος Καμτσιώρα Έλλη 

2. Τακτικό Μέλος Σανδραβέλη Παναγιώτα

3. Τακτικό Μέλος Σαββανού Ελένη 

Η  επιτροπή  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  υπ.  αριθ.  39126/22-12-2020  διακήρυξη  του  Δήμου Κορινθίων,  για  την

«Προμήθεια  εξοπλισμού  παραλίας  για  Δημιουργία  Ολοκληρωμένων  Τουριστικών  Προσβάσιμων  Θαλάσσιων

Προορισμών Δήμου Κορινθίων» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή,

μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα

αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 104543. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των

προσφορών  ήταν  σύμφωνα  με  τη  διακήρυξη  η  11-01-2021  και  ώρα  14:00  και  η  ημερομηνία  ηλεκτρονικής

αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  είναι  η 15-01-2021 και  ώρα

10:00.

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα

χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό

104543 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και

αφετέρου  ότι  έχουν  υποβληθεί  εμπρόθεσμα  στο  διαγωνισμό  και  με  τη  σειρά  που  αναφέρονται  στη  συνέχεια,

προσφορές από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:

α/α Οικονομικός φορέας Ημ/νία  &  ώρα  Υποβολής

προσφοράς

1 Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 30-12-2020 17:42:40

2 ΤΟΒΕΑ Μηχανολογικές Εφαρμογές Ε.Π.Ε 11-01-2021 13:50:45

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των

προσφορών. 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  οι  προσφορές.  Αμέσως  μετά  την

παραπάνω  διαδικασία  οι  προσφορές  αποσφραγίσθηκαν  και  συγκεκριμένα  αποσφραγίσθηκαν  οι  υποφάκελοι

«Δικαιολογητικά  συμμετοχής  –  Τεχνική  προσφορά»  των  προσφορών  με  αποτέλεσμα  να  είναι  δυνατή  πλέον  η

πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  τους.  Επισημαίνεται  ότι  οι  υποφάκελοι  «Οικονομικές  Προσφορές»  δεν

αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο

στάδιο του διαγωνισμού.
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Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το

σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :

Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος 

1 Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 204565

2 ΤΟΒΕΑ Μηχανολογικές Εφαρμογές Ε.Π.Ε 205961

Η επιτροπή  ακολούθως  προέβη  στην  καταγραφή  του  περιεχομένου  του  υποφακέλου  προσφοράς  «Δικαιολογητικά

συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών για τον κάθε οικονομικό φορέα ως εξής:

Α.  ΄΄Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄  

3. Αρχείο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.7z, με τα εξής υπο-αρχεία :

• 1.ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ_Αποδυτήρια ΑμεΑ Αυξαριθ 1.pdf

• 3.ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ_ΞΥΛΙΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑμεΑ Αυξ Αριθ3.pdf

• 4.Sea Access ΙΙ - Τεχνικό Φυλλάδιο Αυξ Αριθ 4.pdf

• 5.ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ αυξ Αριθ5.pdf

• 6.Τεχνικό φυλλάδιο Φωτοσυναγερμός SeaAccess II ΑυξΑριθμ6.pdf

• CERTIFICATE GR AKRIMAN ISO 9001 ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ.pdf

• CERTIFICATE GR AKRIMAN ISO 14001 ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ.pdf

• CERTIFICATE GR EUPOLIS ISO 9001 ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ.pdf

• Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.signed.pdf

• Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ.signed.pdf

• Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - ΤΕΥΔ.signed.pdf

• Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ.signed.pdf

• ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SEAACCESS.signed.pdf

• ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.pdf

• ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ.pdf

• ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ.pdf

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΜΈΝΟ.pdf

• ΡΑΜΝΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ISO 9001 2015 ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ.pdf

• ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ KOΡΙΝΘΟΥ.pdf

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.signed.pdf

• Υ.Δ. Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ακρίβειας αντιγράφων.signed.pdf

• Υ.Δ. Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. αληθείας των αναγραφόμενων στα δελτία τεχνικών χαρακρηριστι-

κών.signed.pdf

• Υ.Δ. Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. γενική.signed.pdf

• Υ.Δ. Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. διάρκεια ισχύος προσφορών.signed.pdf

• Υ.Δ. Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. έλαβα γνώση.signed.pdf

• Υ.Δ. Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. συμμόρφωσης με τους όρους της διακήρυξης.signed.pdf

4. Αρχείο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.signed.pdf.

Β. ΄΄ ΤΟΒΕΑ Μηχανολογικές Εφαρμογές Ε.Π.Ε.΄΄  

Αρχεία :

1. DECLARATION  OF CONFORMITY ΤΟΒΕΑ_signed_signed_signed.pdf

2. eggy-tmede-gr-Tmede-aithseis-faces-aithseis-task-flow-aithsh-2021-01-11-12_10_29.pdf

3. ISO 9001_2015 2021.pdf

4. ISO 14001_2015 2021.pdf

5. ISO για ξυλεία.pdf

6. prospectus Διάδρομος Πρόσβασης ΑμεΑ στην παραλία_signed.pdf

7. Seatrac_Brochure_A4_8pages_GR (1)_signed_signed.pdf

8. Sineo 364e21011111130.pdf

9. TEST AND MEASUREMENT REPORT-ELECTRO,AGNETIC COMPABILITY AND IMMUNITY EN.pdf

10. TEST AND MEASUREMENT REPORT-ELECTRO,AGNETIC COMPABILITY AND IMMUNITY GR.pdf

ΑΔΑ: 6ΤΗΟΩΛ7-ΣΨ1



11. WURTH HELLAS S_A_-9001-GR.pdf

12. Αποδυτήριο ΑμεΑ prospectus_signed_signed.pdf

13. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑ 2018.pdf

14. Βεβαίωση ολοκλήρωσης έργου ΠΕ Βοιωτίας.pdf

15 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.pdf

16. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΓΕΜΗ 30 12 2020.pdf

17. ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ_signed.pdf

18. ΔΙΠΛΩΜΑ SEATRAC023 (1).pdf

19. Έντυπο Τεχνικής Περιγραφής Προσφερόμενου εξοπλισμού Δ Κορινθίων_signed.pdf

20. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed.pdf

21 Ισολογισμός 2017.pdf

22. Ισολογισμός 2018.pdf

23. Ισολογισμός 2019.pdf

24. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ TOBEA 2019.pdf

25. Καταστατικό ΤΟΒΕΑ 2012.pdf

26. Καταστατικό ΤΟΒΕΑ 2014.pdf

27. Καταστατικό ΤΟΒΕΑ 2016.pdf

28. ΠΙΣΤ 9001 ΠΡΟΜΕΤΑΛ ΜΠΑΚΛΗ ΑΕΒΕ για ανοξείδωτο.pdf

29. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών.pdf

30. Πρόσθετος εξοπλισμός SEATRAC_signed_signed_signed.pdf

31. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Δ ΑΜΟΡΓΟΥ.pdf

32. Πρωτόκολλο παραλαβής Δ Αλίμου.pdf

33. Πρωτόκολλο παραλαβής Δήμου Μυκόνου.pdf

34 ΠρωτοκολλοΠαραλαβης_Δ Ανατολικής Σάμου 2020.pdf

35. ΠρωτοκολλοΠαραλαβης_Δ Δυτικής Μάνης.PDF

36. Σύμβαση Αλίμου 2019-05-03.pdf

37. Συμβαση Δ Αμοργού 2019-06-20.pdf

38. Σύμβαση Δ Ανατολικής Σάμου 2020-07-24.pdf

39 Σύμβαση Δ Δυτικής Μάνης 2019-07-26.pdf

40 Σύμβαση Μυκόνου.pdf

41. Σύμβαση ΠΕ Βοιωτίας.pdf

42. ΤΕΥΔ_signed.pdf

43. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ_signed.pdf

44. Υπεύθυνη Δήλωση Ιγν 1_signed.pdf

45. Υπεύθυνη Δήλωση Ιγν 2_signed.pdf

46. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ.pdf

47. Φωτογραφίες από εκτέλεση αντίστοιχων προμηθειών.rar, με τα εξής υπό-αρχεία :

• Φωτογραφίες  έργου  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ».pdf

• Φωτογραφίες  έργου  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΥΤΟΝΟΜΗ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ  ΑΜΕΑ  ΣΤΗΝ  ΠΑΡΑΛΙΑ

ΟΡΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ».pdf

• Φωτογραφίες έργου « ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ.pdf

• Φωτογραφίες έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ

ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ».pdf

• Φωτογραφίες έργου Δ Αλίμου.pdf

Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τους ενσφράγιστους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι οικονομικοί

φορείς στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών

στο σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

α/α Οικονομικός φορέας
Αρ. πρωτ. Κατάθεσης

ενσφράγιστων φακέλων

1 Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 38/04-01-2021

2 ΤΟΒΕΑ Μηχανολογικές Εφαρμογές Ε.Π.Ε 1075/14-01-2021

Οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης τους ενσφράγιστους

φακέλους.
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Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η ΤΟΒΕΑ Μηχανολογικές Εφαρμογές Ε.Π.Ε., υπέβαλε με την προσφορά της την από 28-12-2020 αίτηση έκδοσης εγ-

γυητικής  επιστολής με  όνομα  αρχείου  “eggy-tmede-gr-Tmede-aithseis-faces-aithseis-task-flow-aithsh-2021-01-11-

12_10_29”.

Με το άρθρο 2.2.2.1. της διακήρυξης, ορίζεται ότι για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας

σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετο-

χής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του ποσού της Μελέτης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή €3.451,80. Επομένως η προσφορά

της απορρίπτεται σύμφωνα το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» και δεν προχωρά στο στάδιο της αξιο-

λόγησης των τεχνικών προσφορών. 

 

Η Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.,  υπέβαλε με την προσφορά της το από 30-12-2020 ΤΕΥΔ, με όνομα αρχείου “ Α.

ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ο.Ε.  -  ΤΕΥΔ.signed”,  το  οποίο  φέρει  ημερομηνία  (ψηφιακής)  υπογραφής  30-12-2020

(2020.12.30, 15:05:30), ήτοι 12 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Με το άρθρο 2.2.9.1 «Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών» της διακήρυξης, ορίζεται ότι το ΤΕΥΔ

μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10)  ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών [Βλ.

άρθρο 79 Α του ν.4412/82016 και τροποποίηση αυτού με την παρ. 6 του άρθρου 43 του ν.4605/2019]. Επομένως η

προσφορά της απορρίπτεται σύμφωνα το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» και δεν προχωρά στο στάδιο

της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

Η Επιτροπή έχοντας  υπόψη την παρ.  3.1.2 (β)  της διακήρυξης  σύμφωνα με την οποία το αρμόδιο γνωμοδοτικό

όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  μόνο  των  τεχνικών  προσφορών  των  προσφερόντων,  των  οποίων  τα

δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη, εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου:

(Α) την απόρριψη της προσφοράς της ΤΟΒΕΑ Μηχανολογικές Εφαρμογές Ε.Π.Ε.,  σύμφωνα το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι

απόρριψης προσφορών», για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω στην παρ. Α’ «Έλεγχος δικαιολογητικών

συμμετοχής» του παρόντος πρακτικού.

(Β) την απόρριψη της προσφοράς της Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., σύμφωνα το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης

προσφορών», για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω στην παρ. Α’ «Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής»

του παρόντος πρακτικού.

(Γ) την κήρυξη του διαγωνισμού σε άγονο, λόγω απόρριψης όλων των προσφορών.

(Δ) την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για την «Προμήθεια εξοπλισμού παραλίας για

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Κορινθίων», κατά

την παρ. 1, του άρθρου 106, του ν.4412/2016, σύμφωνα με την οποία: «Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιο-

λογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,  ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δη-

μόσιας σύμβασης:α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρ-

ριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης (…)».

(Ε) την  επανάληψη  του  διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  δημόσιας  σύμβασης  για  την  «Προμήθεια  εξοπλισμού

παραλίας  για  Δημιουργία  Ολοκληρωμένων  Τουριστικών  Προσβάσιμων  Θαλάσσιων  Προορισμών  Δήμου

Κορινθίων».        

(ΣΤ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού.

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

υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.
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Η Επιτροπή

Καμτσιώρα Έλλη

Σανδραβέλη Παναγιώτα

Σαββανού Ελένη
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