
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρακτικού 6

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 14-02-2022

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 
1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, 
Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 
5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 
7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 
9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 
4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-
1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.6756/04.02.2022 (ΦΕΚ 
430/05.02.2022 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, 
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη 
Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00, την υπ’αριθμ. 77233/13-11-2021 
Εγκύκλιο αριθ. 426 του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-
25.01.2021, την υπ’αριθμ. πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/201/οικ.1827/07.02.2022: Μέτρα και 
ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (74η 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 69472/24-9-2021 με 
αριθ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  σήμερα την 14η Φεβρουαρίου 
2022, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και 
ύστερα από τηv υπ'αριθμ.πρωτ.4053/10-02-2022 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.
        Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και 
έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

ΑΔΑ: 9ΗΒ6ΩΛ7-9ΦΓ



      1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Σπυρίδων Πλατής, 3)Σπυρίδων Ζαχαριάς, 
4)Αντώνιος Κυριαζής, 5)Πούρος Γεώργιος, 6) Αλέξανδρος Πνευματικός, 7)Μουρούτσος 
Γεώργιος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Σταυρέλη Νικόλαο και  αποχώρησε στο 
τέλος της συζήτησης του 9ου  θέματος ημερήσιας διάταξης), 8) Κορδώσης Χρήστος.  

 Α π ό ν τ ε ς 
1) Ζώγκος Ανδρέας.

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

         ΑΠΟΦΑΣΗ 69η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
«Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη 
δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2021 προϋπολογισμού μελέτης 101.818,76€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), (Α.Μ. 
104/2021)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ’αριθμ.60/686/2021 απόφαση 
της Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη 
δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’αριθμ.104/2021 μελέτης και 
ορίστηκε η με ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την σύναψη 
δημόσιας σύμβασης της εν λόγω προμήθειας. Δυνάμει αυτής της απόφασης εκδόθηκε η 
υπ’αριθμ.πρωτ.36096/06-12-2021 διακήρυξη διαγωνισμού, με την οποία ορίστηκε 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις  23-12-2021 και 
αποσφράγισης των προσφορών στις  28-12-2021. Ο εν λόγω διαγωνισμός έλαβε αύξοντα 
αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :145666. Με την υπ'αριθμ. 
60/687/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης της εν 
λόγω προμήθειας. 
       Ακολούθως με την υπ’αριθμ.64/734/2021 απόφαση της Επιτροπής μετατέθηκε η 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών του ανωτέρω ανοικτού 
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και ορίστηκε νέα καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής προσφορών η 31-12-2021 και ώρα 14:00, και νέα καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα αποσφράγισης των προσφορών η 05-01-2022 και ώρα 10:00, λόγω της 
προγραμματισμένης μη λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ προμηθειών και υπηρεσιών για το 
χρονικό διάστημα από 15.12.2021 και ώρα 00:00:01 π.μ. έως και 21.12.2021 και ώρα 
8.00 π.μ και προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να 
λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών και να υποβάλουν την προσφορά τους 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ χωρίς προβλήματα. 
       Κατόπιν ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν των μελών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το 
από 05-01-2022 Πρακτικό υπ’αριθμ.1 της Επιτροπής  αξιολόγησης του εν θέματι 
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διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1.
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ

Στην Κόρινθο, την 05-01-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του 
Δήμου Κορινθίων (οδός Κολιάτσου 32), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 
60/687/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά 
τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 145666 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 
36096/06-12-2021 διακήρυξης του Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ”, Προϋπολογισμού 82.111,90€ (άνευ ΦΠΑ), ήτοι 101.818,76 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Μάρκου
2. Τακτικό Μέλος Χρήστος Ζαφειρόπουλος
3. Αναπληρωματικό 

Μέλος Άννα Γιαβάση

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 36096/06-12-2021 διακήρυξη του Δήμου 
Κορινθίων, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ”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 145666. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη 
διακήρυξη η 31/12/2021 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 
5/01/2022 και ώρα 10:00.
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 
σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του 
τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 145666 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:

Οικονομικός φορέας Ημ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς

1 ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π. ΠΙΤΣΑΚΗΣ Σ. Ο.Ε. 31/12/2021 11:47:57
2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2021 11:18:48

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» και «Οικονομικές Προσφορές». 
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Επισημαίνεται ότι  σε αυτό το στάδιο το περιεχόμενο των ανωτέρω φακέλων δεν είναι ορατό 
στους οικονομικούς φορείς.

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 ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π. ΠΙΤΣΑΚΗΣ Σ. Ο.Ε. 258955
2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
258839

Βάση των υποβληθέντων Ε.Ε.Ε.Σ. οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς έχουν υποβάλλει προσφορά 
για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη αρχικά στην εξέταση  της προσκόμισης των εγγυητικών 
συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 και διαπιστώνει ότι οι ανωτέρω 
οικονομικοί φορείς έχουν υποβάλει εγγυητικές συμμετοχής ως αυτό ορίζεται στην διακήρυξη.

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Η επιτροπή ακολούθως προέβη στην καταγραφή του περιεχομένου των υποβληθέντων 
προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ των οικονομικών φορέων ως εξής: 

ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π. ΠΙΤΣΑΚΗΣ Σ. Ο.Ε. (ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)
• Ε.Ε.Ε.Σ.  
• ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.
• Υ.Δ. ΟΤΙ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ PROSPECTUS ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ 

ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ( PROSPECTUS ) ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΥ , ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ 
ΕΤΑΙΡΙΚΑ Ή ΜΗ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
ΕΦΟΣΟΝ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

• Υ.Δ. ΟΤΙ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 
ΟΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΙΚΟΥΣ Ή ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΙΚΩΝ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ Η 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΜΑΡΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΩΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΩΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ( ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ )ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ 
ΑΝΑΚΥΡΗΧΘΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

• Υ.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ 
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑ Ή ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ Ή ΔΙΑΓΝΩΣΗ , Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.

• Υ.Δ. ΠΕΡΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ
• Υ.Δ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
• Υ.Δ.  ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ
• Υ.Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
• Υ.Δ. ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Υ.Δ. ΟΤΙ ΔΕ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
• Υ.Δ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΠΟ ΣΕΠΕ
• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
• ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ [ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ]
• ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ.
• ΓΕΝ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ  ΓΕΜΗ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ.
• ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
• ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
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• ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
• ΚΑΔ
• ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
• ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π ΠΙΤΣΑΚΗΣ Σ Ο.Ε
• ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο το E.E.E.Σ. και το γραμμάτιο συστάσεως 
χρηματικής παρακαταθήκης με αρ. 7849/29-12-2021 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Το γραμμάτιο ελέγχθηκε ως προς την 
εγκυρότητα του με το αρ. 749/11-01-2021 έγγραφο του Δήμου και βεβαιώθηκε αυτή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ΑΑΔΕ. 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ)

• ΕΕΕΣ  
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
• ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ.
• ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
• ΓΕΝ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ
• ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ  ΓΕΜΗ
• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
• ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
• ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΚΕ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
• ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
• ΚΑΔ
• ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
• ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ
• ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
• ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε το γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης με αρ. 
7856/30-12-2021 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με τους όρους της 
διακήρυξης. Το γραμμάτιο ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα του με το αρ. 750/11-01-2021 
έγγραφο του Δήμου και βεβαιώθηκε αυτή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ΑΑΔΕ.

Στη συνέχεια η Επιτροπή σημείωσε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι 
οικονομικοί φορείς  στο διαγωνισμό στον Δήμο εμπρόθεσμα πριν την αποσφράγιση όπως 
ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

Προμηθευτής Αρ. πρωτ. Κατάθεσης 
φακέλου προσφοράς

1 ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π. ΠΙΤΣΑΚΗΣ Σ. Ο.Ε. 56/03-01-2021
2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
233/04-01-2021

Διαπιστώνεται ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους  ενσφράγιστους  
φακέλους.
 
Όλοι οι οικονομικοί φορείς υπέβαλλαν σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, 
δηλαδή:
Α. Το Ε.Ε.Ε.Σ ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (άρθρο 79, Ν.4412/2016) και,
Β. Την εγγυητική επιστολή όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού. 
Ως εκ τούτου η προσφορά τους προχωρούν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών.

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Η Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στην αξιολόγηση 
των τεχνικών προσφορών ως προς την πληρότητα τους σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις 
της μελέτης και τους όρους της διακήρυξης με αρ. 36096/06-12-2021. Κατά τον έλεγχο 
διαπιστώθηκαν τα κάτωθι ανά οικονομικό φορέα:

Β.1 ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π. ΠΙΤΣΑΚΗΣ Σ. Ο.Ε.

Διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά τou «ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π. ΠΙΤΣΑΚΗΣ Σ. Ο.Ε.» δεν είναι 
πλήρης ως προς τις απαιτήσεις της μελέτης με αρ. 104/2021, καθώς δεν έχει υποβληθεί:

• Άδεια λειτουργίας επιχείρησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ).
• Βεβαίωση συμμετοχής σε ΣΣΕΔ για την Κ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΔΗΣ Ζ ΛΑΙΝΑΣ Ο.Ε. για το προϊόν 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ως επίσημος εισαγωγέας στο προσκομισθέν 
Παράρτημα 2 -ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ).

• Βεβαίωση της  εταιρείας κατασκευής των ανταλλακτικών ότι τα ανταλλακτικά τους 
έχουν χρησιμοποιηθεί γενικά ως ανταλλακτικά πρώτης τοποθέτησης (εξοπλισμός 
πρώτης τοποθέτησης) σε μάρκες οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου που αναφέρονται 
στον Πίνακα Ι, ούτε  βεβαίωση από διάφορες εταιρείες κατασκευής ανταλλακτικών, 
όπου θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη εταιρία κατασκευής πλαισίου έχει 
χρησιμοποιήσει την προσφερόμενη μάρκα ανταλλακτικού ως ανταλλακτικό πρώτης 
τοποθέτησης σε οχήματά της. 

Β.2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά της «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν είναι πλήρης ως προς τις απαιτήσεις της μελέτης με αρ. 
104/2021, καθώς δεν έχει υποβληθεί:

• Άδεια λειτουργίας επιχείρησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ)
• Βεβαίωση συμμετοχής σε ΣΣΕΔ για την ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για το προϊόν ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 

ΣΤΗΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ως επίσημος εισαγωγέας στο προσκομισθέν Παράρτημα 2 -
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

• Βεβαίωση της  εταιρείας κατασκευής των ανταλλακτικών ότι τα ανταλλακτικά τους 
έχουν χρησιμοποιηθεί γενικά ως ανταλλακτικά πρώτης τοποθέτησης (εξοπλισμός 
πρώτης τοποθέτησης) σε μάρκες οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου που αναφέρονται 
στον Πίνακα Ι. ούτε  βεβαίωση από διάφορες εταιρείες κατασκευής ανταλλακτικών, 
όπου θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη εταιρία κατασκευής πλαισίου έχει 
χρησιμοποιήσει την προσφερόμενη μάρκα ανταλλακτικού ως ανταλλακτικό πρώτης 
τοποθέτησης σε οχήματά της. 

• Τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια, και ό,τι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο 
διαθέτει που αποδεικνύει την συμμόρφωση του κάθε προσφερόμενου είδους με τις 
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών πλην των  Πιστοποιητικών ISO.

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης προχωρά στην 
αποστολή των  με αρ. πρωτοκόλλου 1681/19-01-2022 και 1682/19-01-2022 “Πρόσκληση 
υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών” προς τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς 
αντίστοιχα.

Στην συνέχεια κατατέθηκαν ηλεκτρονικά μέσω της επικοινωνίας στο ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στο 
πρωτόκολλο τα με αρ. 3824/9-2-2022- «ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π. ΠΙΤΣΑΚΗΣ Σ. Ο.Ε.» και 3819/8-2-2022 
«ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συμπληρωματικά τα εξής:

«ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
• Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρέωσης έκδοσης άδειας λειτουργίας.
• Βεβαίωση συμμετοχής σε ΣΣΕΔ για την ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για το προϊόν ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 

ΣΤΗΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ
• Βεβαιώσεις μέρους των εταιρειών κατασκευής των ανταλλακτικών οι οποίες 

αναφέρονται στο υποβληθέν Παράρτημα 2 -Εντυπο Τεχνικής Προσφοράς.
• Δήλωση για την προσκόμιση Τεχνικών Φυλλαδίων κατόπιν ζήτησης από την Υπηρεσία 

λόγω τεράστιας γκάμας ζητούμενων ανταλλακτικών.
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«ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π. ΠΙΤΣΑΚΗΣ Σ. Ο.Ε.»
• Άδεια λειτουργίας
• Έγγραφο στο οποίο δηλώνεται:

ότι η δηλωθείσα  ως επίσημος εισαγωγέας Κ. Αιγιαλείδης Ζ. Λαϊνάς Α.Ε. δεν θα 
χρησιμοποιηθεί ως προμηθευτής για το είδος Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές,
αναφορικά με τις βεβαιώσεις πρώτης τοποθέτησης των προσφερόμενων ανταλλακτικών 
θα προσκομίζονται κάθε φορά σε συνέχεια της παραγγελίας του εκάστοτε 
ανταλλακτικού.

Η Επιτροπή σύμφωνα με τα παραπάνω δεν κάνει δεκτές τις τεχνικές προσφορές των ανωτέρω 
οικονομικών φορέων καθώς δεν καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις και προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β΄ Λοιπές Απαιτήσεις, 
και συνεπώς λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα  στο  άρθρο 2.4.6. της διακήρυξης- Λόγοι 
απόρριψης προσφορών εισηγείται :

Α. την απόρριψη των τεχνικών προσφορών,

Β. την μη προώθηση των  προσφορών της «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π. ΠΙΤΣΑΚΗΣ Σ. Ο.Ε.» στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλ. 
στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, 

 Γ. την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου θέτοντας υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής  τα 
οριζόμενα στην παρ. 5 του  άρθρου 106 του Ν. 4412/2016: Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, 
επίσης, το δικαίωμα, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης 
σύμβασης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με 
αντικατάσταση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29, περί 
ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ή 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον, στην τελευταία αυτήν περίπτωση, 
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.

Δ. την έγκριση του παρόντος πρακτικού.

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε, υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα

Η Επιτροπή
Παναγιώτης Μάρκου

Χρήστος 
Ζαφειρόπουλος 
Άννα Γιαβάση

       Ο Πρόεδρος ακολούθως, εισηγείται  την έγκριση του από 05-01-2022 Πρακτικού 
υπ’αριθμ.1  της Επιτροπής διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια, την απόρριψη των 
Τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π. ΠΙΤΣΑΚΗΣ Σ. Ο.Ε.» καθώς δεν 
καλύπτονται οι απαιτήσεις και προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β΄ Λοιπές Απαιτήσεις, της σχετικής αναλυτικής 
διακήρυξης,  την μη προώθηση των  προσφορών αυτών στην επόμενη φάση του 
διαγωνισμού, ήτοι στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και την κήρυξη του εν 
λόγω δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού  ως άγονου. 
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       Η Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και 
έχοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το ως άνω αναφερόμενο 
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  
όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, του Ν.3463/2006 όπως ισχύουν, του Ν.4412/2016 
όπως ισχύουν, του Ν.4497/2017 όπως ισχύουν, 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 05-01-2022 Πρακτικό υπ’αριθμ.1 της Επιτροπής αξιολόγησης 
διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 προϋπολογισμού μελέτης 
101.818,76€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), (Α.Μ. 104/2021), το οποίο και επισυνάπτεται στην 
παρούσα, 
       Β.- Απορρίπτει τις τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων  
: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και  «ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π. ΠΙΤΣΑΚΗΣ 
Σ. Ο.Ε.» καθώς δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις και προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β΄ Λοιπές απαιτήσεις, της 
υπ’αριθμ.πρωτ.36096/06-12-2021 διακήρυξης διαγωνισμού,  οι οποίες δεν προωθούνται 
στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, ήτοι  στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών, 
         Γ. Κηρύσσει ως άγονο τον δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2021 προϋπολογισμού μελέτης 101.818,76€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), (Α.Μ. 104/2021), ο οποίος  
έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :145666.
          Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του  άρθρου 106 του Ν. 4412/2016: Η 
αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, να αποφασίσει, παράλληλα με τη 
ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης 
της διαδικασίας σύναψης, με αντικατάσταση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη 
διαδικασία των άρθρων 29, περί ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ή 32, 
περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
εφόσον, στην τελευταία αυτήν περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των 
άρθρων αυτών.  
             Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς 
oρίζει.
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             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/69/2022 .-

                                                                 Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 17-02-2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

……………………………………………………………………………………………………………………
Επισυνάπτεται το από 05-01-2022 πρακτικό υπ’αριθμ.1, της Επιτροπής 
διαγωνισμού: 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1.
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ

Στην Κόρινθο, την 05-01-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του 
Δήμου Κορινθίων (οδός Κολιάτσου 32), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 
60/687/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά 
τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 145666 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 
36096/06-12-2021 διακήρυξης του Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ”, Προϋπολογισμού 82.111,90€ (άνευ ΦΠΑ), ήτοι 101.818,76 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Μάρκου
2. Τακτικό Μέλος Χρήστος Ζαφειρόπουλος

3. Αναπληρωματικό 
Μέλος Άννα Γιαβάση

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 36096/06-12-2021 διακήρυξη του Δήμου 
Κορινθίων, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ”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 145666. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη 
διακήρυξη η 31/12/2021 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 
5/01/2022 και ώρα 10:00.
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Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 
σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του 
τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 145666 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:

Οικονομικός φορέας Ημ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς

1 ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π. ΠΙΤΣΑΚΗΣ Σ. Ο.Ε. 31/12/2021 11:47:57
2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2021 11:18:48

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» και «Οικονομικές Προσφορές». 
Επισημαίνεται ότι  σε αυτό το στάδιο το περιεχόμενο των ανωτέρω φακέλων δεν είναι ορατό 
στους οικονομικούς φορείς.

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 ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π. ΠΙΤΣΑΚΗΣ Σ. Ο.Ε. 258955
2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
258839

Βάση των υποβληθέντων Ε.Ε.Ε.Σ. οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς έχουν υποβάλλει προσφορά 
για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη αρχικά στην εξέταση  της προσκόμισης των εγγυητικών 
συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 και διαπιστώνει ότι οι ανωτέρω 
οικονομικοί φορείς έχουν υποβάλει εγγυητικές συμμετοχής ως αυτό ορίζεται στην διακήρυξη.

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Η επιτροπή ακολούθως προέβη στην καταγραφή του περιεχομένου των υποβληθέντων 
προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ των οικονομικών φορέων ως εξής: 

ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π. ΠΙΤΣΑΚΗΣ Σ. Ο.Ε. (ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)
• Ε.Ε.Ε.Σ.  
• ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.
• Υ.Δ. ΟΤΙ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ PROSPECTUS ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ 

ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ( PROSPECTUS ) ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΥ , ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ 
ΕΤΑΙΡΙΚΑ Ή ΜΗ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
ΕΦΟΣΟΝ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

• Υ.Δ. ΟΤΙ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 
ΟΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΙΚΟΥΣ Ή ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΙΚΩΝ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ Η 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΜΑΡΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΩΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΩΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ( ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ )ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ 
ΑΝΑΚΥΡΗΧΘΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

• Υ.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ 
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑ Ή ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ Ή ΔΙΑΓΝΩΣΗ , Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.

• Υ.Δ. ΠΕΡΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ
• Υ.Δ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
• Υ.Δ.  ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ
• Υ.Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
• Υ.Δ. ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Υ.Δ. ΟΤΙ ΔΕ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
• Υ.Δ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΠΟ ΣΕΠΕ
• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
• ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ [ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ]
• ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ.
• ΓΕΝ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ  ΓΕΜΗ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ.
• ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
• ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
• ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
• ΚΑΔ
• ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
• ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π ΠΙΤΣΑΚΗΣ Σ Ο.Ε
• ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο το E.E.E.Σ. και το γραμμάτιο συστάσεως 
χρηματικής παρακαταθήκης με αρ. 7849/29-12-2021 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Το γραμμάτιο ελέγχθηκε ως προς την 
εγκυρότητα του με το αρ. 749/11-01-2021 έγγραφο του Δήμου και βεβαιώθηκε αυτή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ΑΑΔΕ. 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ)

• ΕΕΕΣ  
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
• ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ.
• ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
• ΓΕΝ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ
• ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ  ΓΕΜΗ
• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
• ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
• ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΚΕ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
• ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
• ΚΑΔ
• ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
• ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ
• ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
• ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε το γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης με αρ. 
7856/30-12-2021 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με τους όρους της 
διακήρυξης. Το γραμμάτιο ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα του με το αρ. 750/11-01-2021 
έγγραφο του Δήμου και βεβαιώθηκε αυτή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ΑΑΔΕ.
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Στη συνέχεια η Επιτροπή σημείωσε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι 
οικονομικοί φορείς  στο διαγωνισμό στον Δήμο εμπρόθεσμα πριν την αποσφράγιση όπως 
ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

Προμηθευτής Αρ. πρωτ. Κατάθεσης 
φακέλου προσφοράς

1 ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π. ΠΙΤΣΑΚΗΣ Σ. Ο.Ε. 56/03-01-2021
2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
233/04-01-2021

Διαπιστώνεται ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους  ενσφράγιστους  
φακέλους.
 
Όλοι οι οικονομικοί φορείς υπέβαλλαν σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, 
δηλαδή:
Α. Το Ε.Ε.Ε.Σ ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (άρθρο 79, Ν.4412/2016) και,
Β. Την εγγυητική επιστολή όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού. 
Ως εκ τούτου η προσφορά τους προχωρούν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών.

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στην αξιολόγηση 
των τεχνικών προσφορών ως προς την πληρότητα τους σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις 
της μελέτης και τους όρους της διακήρυξης με αρ. 36096/06-12-2021. Κατά τον έλεγχο 
διαπιστώθηκαν τα κάτωθι ανά οικονομικό φορέα:

Β.1 ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π. ΠΙΤΣΑΚΗΣ Σ. Ο.Ε.

Διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά τou «ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π. ΠΙΤΣΑΚΗΣ Σ. Ο.Ε.» δεν είναι 
πλήρης ως προς τις απαιτήσεις της μελέτης με αρ. 104/2021, καθώς δεν έχει υποβληθεί:

• Άδεια λειτουργίας επιχείρησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ).
• Βεβαίωση συμμετοχής σε ΣΣΕΔ για την Κ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΔΗΣ Ζ ΛΑΙΝΑΣ Ο.Ε. για το προϊόν 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ως επίσημος εισαγωγέας στο προσκομισθέν 
Παράρτημα 2 -ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ).

• Βεβαίωση της  εταιρείας κατασκευής των ανταλλακτικών ότι τα ανταλλακτικά τους 
έχουν χρησιμοποιηθεί γενικά ως ανταλλακτικά πρώτης τοποθέτησης (εξοπλισμός 
πρώτης τοποθέτησης) σε μάρκες οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου που αναφέρονται 
στον Πίνακα Ι, ούτε  βεβαίωση από διάφορες εταιρείες κατασκευής ανταλλακτικών, 
όπου θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη εταιρία κατασκευής πλαισίου έχει 
χρησιμοποιήσει την προσφερόμενη μάρκα ανταλλακτικού ως ανταλλακτικό πρώτης 
τοποθέτησης σε οχήματά της. 

Β.2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά της «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν είναι πλήρης ως προς τις απαιτήσεις της μελέτης με αρ. 
104/2021, καθώς δεν έχει υποβληθεί:

• Άδεια λειτουργίας επιχείρησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ)
• Βεβαίωση συμμετοχής σε ΣΣΕΔ για την ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για το προϊόν ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 

ΣΤΗΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ως επίσημος εισαγωγέας στο προσκομισθέν Παράρτημα 2 -
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

• Βεβαίωση της  εταιρείας κατασκευής των ανταλλακτικών ότι τα ανταλλακτικά τους 
έχουν χρησιμοποιηθεί γενικά ως ανταλλακτικά πρώτης τοποθέτησης (εξοπλισμός 
πρώτης τοποθέτησης) σε μάρκες οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου που αναφέρονται 
στον Πίνακα Ι. ούτε  βεβαίωση από διάφορες εταιρείες κατασκευής ανταλλακτικών, 
όπου θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη εταιρία κατασκευής πλαισίου έχει 
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χρησιμοποιήσει την προσφερόμενη μάρκα ανταλλακτικού ως ανταλλακτικό πρώτης 
τοποθέτησης σε οχήματά της. 

• Τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια, και ό,τι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο 
διαθέτει που αποδεικνύει την συμμόρφωση του κάθε προσφερόμενου είδους με τις 
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών πλην των  Πιστοποιητικών ISO.

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης προχωρά στην 
αποστολή των  με αρ. πρωτοκόλλου 1681/19-01-2022 και 1682/19-01-2022 “Πρόσκληση 
υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών” προς τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς 
αντίστοιχα.

Στην συνέχεια κατατέθηκαν ηλεκτρονικά μέσω της επικοινωνίας στο ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στο 
πρωτόκολλο τα με αρ. 3824/9-2-2022- «ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π. ΠΙΤΣΑΚΗΣ Σ. Ο.Ε.» και 3819/8-2-2022 
«ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συμπληρωματικά τα εξής:

«ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
• Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρέωσης έκδοσης άδειας λειτουργίας.
• Βεβαίωση συμμετοχής σε ΣΣΕΔ για την ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για το προϊόν ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 

ΣΤΗΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ
• Βεβαιώσεις μέρους των εταιρειών κατασκευής των ανταλλακτικών οι οποίες 

αναφέρονται στο υποβληθέν Παράρτημα 2 -Εντυπο Τεχνικής Προσφοράς.
• Δήλωση για την προσκόμιση Τεχνικών Φυλλαδίων κατόπιν ζήτησης από την Υπηρεσία 

λόγω τεράστιας γκάμας ζητούμενων ανταλλακτικών.

«ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π. ΠΙΤΣΑΚΗΣ Σ. Ο.Ε.»
• Άδεια λειτουργίας
• Έγγραφο στο οποίο δηλώνεται:

ότι η δηλωθείσα  ως επίσημος εισαγωγέας Κ. Αιγιαλείδης Ζ. Λαϊνάς Α.Ε. δεν θα 
χρησιμοποιηθεί ως προμηθευτής για το είδος Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές,
αναφορικά με τις βεβαιώσεις πρώτης τοποθέτησης των προσφερόμενων ανταλλακτικών 
θα προσκομίζονται κάθε φορά σε συνέχεια της παραγγελίας του εκάστοτε 
ανταλλακτικού.

Η Επιτροπή σύμφωνα με τα παραπάνω δεν κάνει δεκτές τις τεχνικές προσφορές των ανωτέρω 
οικονομικών φορέων καθώς δεν καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις και προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β΄ Λοιπές Απαιτήσεις, 
και συνεπώς λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα  στο  άρθρο 2.4.6. της διακήρυξης- Λόγοι 
απόρριψης προσφορών εισηγείται :

Α. την απόρριψη των τεχνικών προσφορών,

Β. την μη προώθηση των  προσφορών της «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π. ΠΙΤΣΑΚΗΣ Σ. Ο.Ε.» στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλ. 
στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, 

 Γ. την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου θέτοντας υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής  τα 
οριζόμενα στην παρ. 5 του  άρθρου 106 του Ν. 4412/2016: Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, 
επίσης, το δικαίωμα, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης 
σύμβασης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με 
αντικατάσταση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29, περί 
ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ή 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον, στην τελευταία αυτήν περίπτωση, 
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.

Δ. την έγκριση του παρόντος πρακτικού.

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε, υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα

Η Επιτροπή
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Παναγιώτης Μάρκου
Χρήστος 

Ζαφειρόπουλος 
Άννα Γιαβάση
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