
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 37 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 24-8-2022 

 

        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 του 

άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 24η Αυγούστου 2022, 

ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv 

υπ'αριθμ.πρωτ. 34823/19-08-2022 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 συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων 3)Πούρος Γεώργιος, 

4)Πνευματικός Αλέξανδρος,  5)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

        1) Πλατής Σπυρίδων, 2)Πιέτρης Τιμολέων (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κυριαζή Αντώνιο, 

συνδέθηκε κατά την συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος), 3)Ζώγκος Ανδρέας, 

4)Κορδώσης Χρήστος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος). 

 

         Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 

          Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε. 

          Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.     
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         ΑΠΟΦΑΣΗ 509η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

πρακτικών αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ προϋπολογισμού 233.120,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 83/2021)» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’αριθμ. 

59/668/2021 απόφαση της Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα 

τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’αριθμ. 83/2021 μελέτης, ορίστηκε 

η με διεθνή ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη σύναψη της εν λόγω 

δημόσιας σύμβασης και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διεθνούς ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης αυτό της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, 

ανά Τμήμα ειδών, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας. Δυνάμει της απόφασης 

αυτής εκδόθηκε η υπ’αριθμ. πρωτ. 38917/29-12-2021 διακήρυξη διαγωνισμού, με την οποία 

ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 31-1-2022 και αποσφράγισης 

προσφορών στις 04-02-2022 από την αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την 

υπ’ αριθμ. 59/670/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ο ως άνω ηλεκτρονικός 

διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 151508. 

  Ακολούθως, θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 04-02-2022 με αριθμό 1 πρακτικό της επιτροπής 

αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη της εν θέματι δημόσιας σύμβασης, το οποίο 

επισυνάπτεται στην παρούσα κι έχει ως εξής: 

  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» 
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ 

 
Στην Κόρινθο, στις 04/02/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών 
και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32), 
συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 59/670/2021 απόφαση (ΑΔΑ : 6ΙΚ8ΩΛ7-ΡΣ7) της 
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον 
υπ. αριθ. 151508 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 38917/29-12-2021 (ΑΔΑΜ: 
21PROC009867494)διακήρυξης του Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ». 
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Ιωάννης Τσολάκης 

2. Τακτικό Μέλος Χρήστος Ζαφειρόπουλος 

3. Τακτικό Μέλος Έλλη Καμτσιώρα 
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Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 38917/29-12-2021 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» 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 151508. Η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 31η-01-2022 και η ημερομηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 04η-02-2022. 
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 151508 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν 
χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο 
διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορά από τον παρακάτω οικονομικό 
φορέα: 
 

α/α Οικονομικός φορέας Ημ/νία & ώρα 
Υποβολής 

προσφοράς 

1 ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

27/01/2022 16:00:43 

 
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 :  
 

α/α Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς 
συστήματος 

1 ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

262817 

 
Η επιτροπή ακολούθως προέβη στην καταγραφή του περιεχομένου του υποφακέλου προσφοράς 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» της προσφοράς για τον ανωτέρω οικονομικό φορέα ως 

εξής: 

Α. ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚ
Ο 

1 Αίτηση υποβολής Προσφοράς 0. Αίτηση συμμετοχης_ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ_signed. pdf 

ΟΧΙ 

2 ΤΕΥΔ 1. espd-response-v2(10) _signed.pdf ΟΧΙ 

3 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2. ΕΕΣ_3760.pdf ΟΧΙ 

4 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
(Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.) 

3. 2022 01 15 ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ).pdf 

ΟΧΙ 

    

5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ 4. 2022 01 19 αναλ. ισχύουσας ΟΧΙ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚ
Ο 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ εκπροσώπησης ΑΣ.pdf 
    

6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

5. 2022 01 13 ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΒΕΑ.pdf 

ΟΧΙ 

  

7 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΥΔ_Δήμος Κορινθίων_signed.pdf ΟΧΙ 

8 Τεχνικη Περιγραφή KOMATSU 
WΒ97R-8 

2.Τεχνικη Περιγραφή KOMATSU 
WΒ97R-8 Δήμος Κορίνθου_signed.pdf 

ΟΧΙ 

   
   

9 ΦΥΛΛO ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 3.ΦΥΛΛO ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed.pdf ΟΧΙ 

10 Παρουσίαση Τεχνικής Υποστήριξης 
-Service - Ανταλλακτικών 

4.Παρουσίαση Τεχνικής Υποστήριξης -
Service - Ανταλλακτικών_signed.pdf 

ΟΧΙ 

    

11 Τεχνικό Φυλλάδιο KOMATSU 
WB97R-8 

5. Τεχνικό Φυλλάδιο KOMATSU 
WB97R-8.pdf 

ΟΧΙ 

   

12 Komtrax Brochure New 6. Komtrax Brochure New.pdf ΟΧΙ 
   

13 ΔΙΑΓΡΑΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 7. ΔΙΑΓΡΑΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ_signed.pdf ΟΧΙ 
    

14 ISO 9001 21-02-14 GR 2015 8α. ISO 9001 21-02-14 GR 
2015_signed.pdf 

ΟΧΙ 

    

15 ISO 14001 21-02-14 GR 2015 8β. ISO 14001 21-02-14 GR 
2015_signed.pdf 

ΟΧΙ 

    

16 ISO 45001 21-02-14 GR Με 

βεβαίωση 

8γ. ISO 45001 21-02-14 GR_Με 

βεβαίωση_signed.pdf 

ΟΧΙ 

17 CERTIFICATE ISO 9001-

2015 KOMΑTSU ITALIA 

MANUFACTURING2021 

επικυρωμένο 

9α. CERTIFICATE ISO 9001-2015 

KOMTSU ITALIA 

MANUFACTURING2021 

επικυρ.pdf 

ΟΧΙ 

18 Certificato KOMATSU ITALIA 

MANUFACTURING SpA - 

ISO 14001 - επικυρωμένο 

9β.Certificato KOMATSU ITALIA 

MANUFACTURING SpA - ISO 

14001 - επικυρωμ.pdf 

ΟΧΙ 

19 Λίστα Εργαλείων KOMATSU 

WB 

10.Λίστα Εργαλείων KOMATSU 

WB_signed.pdf 

ΟΧΙ 

20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ KOMATSU 

WB 

11.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ KOMATSU 

WB_signed.pdf 

ΟΧΙ 

21 Βεβαίωση νόμιμης 

λειτουργίας (ΑΔΕΙΑ 

ΚΑΛΟΧΩΡΙ) 

12. ΑΔΕΙΑ 

ΚΑΛΟΧΩΡΙ_ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ_110520

20.pdf 

ΟΧΙ 

22 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 

13. ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 

ΑΘΗΝΑ_ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ_11052020.

pdf 

ΟΧΙ 

23 Παρουσίαση Ομίλου 

Σαρακάκη 

14.Παρουσίαση Ομίλου 

Σαρακάκη_signed.pdf 

ΟΧΙ 

24 Δήλωση Συμμόρφωσης CE   15. Δήλωση Συμμορφωσης CE  

μεταφρα επικυρ.pdf 

ΟΧΙ 
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O εν λόγω οικονομικός φορέας κατέθεσε εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ενσφράγιστο 

φάκελο με αρ. πρωτοκόλλου 2651/31-01-2022. 

  

Οι οικονομικός φορέας συμμετείχε στον διαγωνισμό ως κάτωθι:  

 

Πίνακας Ι – Πίνακας συμμετοχών ανά Τμήμα 

Οικονομικός φορέας Τμήμα 1- Εκσκαφέας Φορτωτής 

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Συμμετέχει 

 

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που προσκόμισε, τα 

αποτελέσματα του οποίου αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Οικονομικός φορέας 
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ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΑΡΑΚΑΤΑ

ΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ 

ΔΑΝΕΙΩΝ 

Eγγύηση με αρ. 

831194/19-01-

2022 

Μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας με το 

από 4/02/2022 

email. 

ΝΑΙ Βεβαιώθηκε η εγκυρότητα της 

επιστολής από τον αρμόδιο 

φορέα έκδοσης επί της 

εγγυητικής επιστολής (αρ. 

4308/14.02.2022 έγγραφο 

Δήμου) 

 

Επίσης, υπέβαλλε σωστά συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το Ε.Ε.Ε.Σ. σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης. 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχωρά στην αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς του οικονομικού φορέα: ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για το μοναδικό Τμήμα, στο οποίο συμμετείχε ο μοναδικός προαναφερόμενος 

οικονομικός φορέας.  Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την προσφορά ως προς την πληρότητά της σε σχέση με τις 

τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και τους όρους της αρ. 38917/29-12-2021 διακήρυξης.   
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Εξετάζοντας την τεχνική προσφορά, η Επιτροπή κρίνει ότι η προσφορά χρήζει αποσαφηνίσεις-διευκρινίσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 102, Ν.4412/2016, και διακόπτει τη συνεδρίαση για να αποστείλει μέσω ΕΣΗΔΗΣ στο 
χειριστή του διαγωνισμού σχετικό έγγραφο, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά ο οικονομικός φορέας 
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.   
Η Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου, μετά τις αποσαφηνίσεις του άρθρου 102, Ν. 4412/2016 από τον 
οικονομικό φορέα, προκειμένου να ολοκληρώσει την αξιολόγηση της τεχνικής του προσφοράς. 
 
*********************************************************************************************** 
 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) 
αντίγραφα.  

 
Η Επιτροπή 

 
1. Ιωάννης Τσολάκης  2 Χρήστος Ζαφειρόπουλος 3 Έλλη Καμτσιώρα 

 Στη συνέχεια η Επιτροπή διαγωνισμού με έγγραφο της με θέμα ΄΄Συμπλήρωση - αποσαφήνιση 

πληροφοριών και δικαιολογητικών΄΄, το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στις 

17/05/2022 ζήτησε από την οικονομικό φορέα «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αποσαφηνίσεις – διευκρινίσεις  σύμφωνα με το 

άρθρο 102 του ν, 4412/2016 και θέτει υπόψη των Μελών το από 02-06-2022 με αριθμό 2 πρακτικό 

της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη της εν θέματι δημόσιας σύμβασης, το 

οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα κι έχει ως εξής: 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.2 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συνέχεια του πρακτικού αρ. 1) 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» 

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ 
 
 
Στην Κόρινθο, στις 02/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. 
αριθ. 59/670/2021 απόφαση (ΑΔΑ : 6ΙΚ8ΩΛ7-ΡΣ7)  της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να συνεχίσει 
την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς που υποβλήθηκε στον αρ. 151508 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. 
αριθ. 38917/29-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009867494) διακήρυξης του Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ». 
 Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Ιωάννης Τσολάκης 

2. Τακτικό Μέλος Χρήστος Ζαφειρόπουλος 

3. Τακτικό Μέλος Έλλη Καμτσιώρα 

 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 

1. την αρ. 38917/29-12-2021 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ»  

2. Το από 04/02/2022 πρακτικό αρ. 1 της επιτροπής αξιολόγησης, 
3. Το έγγραφο της επιτροπής αξιολόγησης με θέμα ΄΄Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και 

δικαιολογητικών΄΄, το οποίο απέστειλε η Επιτροπή στις 17/05/2022 στο χειριστή ΕΣΗΔΗΣ του 
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διαγωνισμού προκειμένου να ενημερωθεί ο οικονομικός φορέας ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ο οποίος ενημερώθηκε 
αυθημερόν,   

4. Την εμπρόθεσμη ανταπόκριση του εν λόγω οικονομικού φορέα με τα εξής : 
 

Α/Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΦΟΡΕΑ 
ΑΡΧΕΙΟ/ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

1 
Τα από 23/05/2022 
ηλεκτρονικά αρχεία (μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ) 

-
ΔΗΜΟΣ_ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ_ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ_230522_signed.
pdf που αφορά σε Επιστολή Αποσαφηνίσεων 
-ΥΔ_Δήμος Κορινθίων_230522_signed.pdf που αφορά σε 
Υπεύθυνη Δήλωση ισχύος άδειας Λειτουργίας Συνεργείου 

2 
Τα από 26/05/2022 
ηλεκτρονικά αρχεία (μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ) 

-Σύμβαση KOMATSU_επικύρωση.pdf που αφορά σε 
Συμφωνητικό μεταξύ KOMATSU και οικονομικού φορέα 

3 

O αρ. 17017/27.05.2022 
φάκελος κατάθεσης 
πρωτότυπων 
συμπληρωματικών 
δικαιολογητικών 

-Πρωτότυπο επικυρωμένο αντίγραφο της μετάφρασης της 
δήλωσης συμμόρφωσης ce.  
-Πρωτότυπο επικυρωμένο συμφωνητικό μεταξύ 
KOMATSU και οικονομικού φορέα.  

 
Κρίνει ότι η τεχνική προσφορά της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι πλήρης ως προς τις απαιτήσεις της αρ. 38917/29-12-
2021 διακήρυξης. Τα κριτήρια αξιολόγησης με τους συντελεστές βαρύτητας βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα Β.1.: 

 
 

Πίνακας Β.1. Κριτήρια βαθμολόγησης  
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(%) 

Κ1 Πλαίσιο 100-120 5 

Κ2 Ισχύς & ροπή στρέψης κινητήρα, εκπομπή καυσαερίων 100-120 10 

Κ3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 5 

Κ4 Σύστημα πέδησης 100-120 5 

Κ5 Σύστημα διεύθυνσης 100-120 5 

Κ6 Υδραυλικό σύστημα 100-120 10 

Κ7 Σύστημα φόρτωσης 100-120 10 

Κ8 Σύστημα εκσκαφής 100-120 10 

Κ9 Καμπίνα οδήγησης 100-120 5 

Κ10 Χρωματισμός 100-120 5 

Κ11 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5 

Κ12 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία 100-120 10 

Κ13 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση - Τεχνική υποστήριξη - 
Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών - 
Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου - Χρόνος 
αποκατάστασης 

100-120 10 

Κ14 Χρόνος παράδοσης 100-120 5 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ   100 

 
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 
 
Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη : 

1. το άρθρο 2.3.2 της διακήρυξης,  
2. τον πίνακα Β.1 με τα κριτήρια αξιολόγησης και τους συντελεστές βαρύτητας, 
3. ότι η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα ΄΄ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄ καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις που προβλέπονται 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης, 
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βαθμολογεί την τεχνική προσφορά της εταιρείας ΄΄ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΄΄ ως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα Β.1.1 : 
 
Πίνακας Β.1.1  
Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς  

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(σi)  

(%) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΒΑΣΕΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Κi 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

(σi X Κi) 

(Σταθμισμένη 

βαθμολογία) 

Κ1 Πλαίσιο 5 100 5 

Κ2 
Ισχύς & ροπή στρέψης κινητήρα, 

εκπομπή καυσαερίων 
10 100 10 

Κ3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 5 100 5 

Κ4 Σύστημα πέδησης 5 100 5 

Κ5 Σύστημα διεύθυνσης 5 100 5 

Κ6 Υδραυλικό σύστημα 10 100 10 

Κ7 Σύστημα φόρτωσης 10 100 10 

Κ8 Σύστημα εκσκαφής 10 100 10 

Κ9 Καμπίνα οδήγησης 5 100 5 

Κ10 Χρωματισμός 5 100 5 

Κ11 Εκπαίδευση προσωπικού 5 100 5 

Κ12 
Εγγύηση καλής λειτουργίας - 

αντισκωριακή προστασία 
10 100 10 

Κ13 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση - 

Τεχνική υποστήριξη - Χρόνος 

παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών 

- Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου - 

Χρόνος αποκατάστασης 

10 100 10 

Κ14 Χρόνος παράδοσης 5 100 5 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

U = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +……+σν*Κν 

[ν=14] 

 

100 
- 100 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 της διακήρυξης, η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου προκύπτει από 
το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της 
προσφοράς προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.  Στην 
προκειμένη περίπτωση η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς είναι 100. 
 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (παρ. 11, άρθρο 86, Ν.4412) : 
Κριτήριο K1. (Πλαίσιο) 
Kαλύφθηκαν οι απαιτήσεις του κριτηρίου, υπό την έννοια ότι υπήρξε αναλυτική περιγραφή του πλαισίου των 
προσφερόμενων μηχανημάτων. 
 
Κριτήριο K2. (Ισχύς και ροπή στρέψης κινητήρα, εκπομπή καυσαερίων) 
Kαλύφθηκαν οι απαιτήσεις του κριτηρίου, υπό την έννοια ότι υπήρξε προσδιορισμός μεγεθών ισχύος και 
ροπής στρέψης κινητήρα, και αναφορά σχετικά με την εκπομπή καυσαερίων των προσφερόμενων οχημάτων 
από τον οικονομικό φορέα. 
 
Κριτήριο K3. (Σύστημα μετάδοσης κίνησης) 
Kαλύφθηκαν οι απαιτήσεις του κριτηρίου, υπό την έννοια ότι υπήρξε αναλυτική περιγραφή του συστήματος 
μετάδοσης κίνησης για τα προσφερόμενα μηχανήματα. 
 
Κριτήριο K4. (Σύστημα πέδησης) 
Kαλύφθηκαν οι απαιτήσεις του κριτηρίου, υπό την έννοια ότι υπήρξε αναλυτική περιγραφή του συστήματος 
πέδησης  για τα προσφερόμενα μηχανήματα. 
 
Κριτήριο K5. (Σύστημα διεύθυνσης) 
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Kαλύφθηκαν οι απαιτήσεις του κριτηρίου, υπό την έννοια ότι υπήρξε αναλυτική περιγραφή του συστήματος 
διεύθυνσης για τα προσφερόμενα μηχανήματα. 
 
Κριτήριο K6. (Υδραυλικό σύστημα) 
Kαλύφθηκαν οι απαιτήσεις του κριτηρίου, υπό την έννοια ότι υπήρξε αναλυτική περιγραφή του υδραυλικού 
συστήματος για τα προσφερόμενα μηχανήματα. 
 
Κριτήριο K7. (Σύστημα φόρτωσης) 
Kαλύφθηκαν οι απαιτήσεις του κριτηρίου, υπό την έννοια ότι υπήρξε αναλυτική περιγραφή του συστήματος 
φόρτωσης για τα προσφερόμενα μηχανήματα. 
 
Κριτήριο K8. (Σύστημα εκσκαφής) 
Kαλύφθηκαν οι απαιτήσεις του κριτηρίου, υπό την έννοια ότι υπήρξε αναλυτική περιγραφή του συστήματος 
εκσκαφής για τα προσφερόμενα μηχανήματα. 
 
Κριτήριο K9. (Καμπίνα οδήγησης) 
Kαλύφθηκαν οι απαιτήσεις του κριτηρίου, υπό την έννοια ότι υπήρξε αναλυτική περιγραφή της καμπίνας 
οδήγησης για τα προσφερόμενα μηχανήματα. 
 
Κριτήριο K10. (Χρωματισμός) 
Kαλύφθηκαν οι απαιτήσεις του κριτηρίου, υπό την έννοια ότι υπήρξε αναλυτική περιγραφή του τρόπου και 
είδους χρωματισμού για τα προσφερόμενα μηχανήματα. 
 
Κριτήριο K11. (Εκπαίδευση προσωπικού) 
Kαλύφθηκαν οι απαιτήσεις του κριτηρίου, υπό την έννοια ότι υπήρξε αναλυτική περιγραφή του είδους και των 
ωρών  εκπαίδευσης για τα προσφερόμενα μηχανήματα από τον οικονομικό φορέα. 
 
Κριτήριο K12. (Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία) 
Kαλύφθηκαν οι απαιτήσεις του κριτηρίου, υπό την έννοια ότι υπήρξε αναφορά στο χρόνο και τις 
προϋποθέσεις της εγγύησης καλής λειτουργίας καθώς και αναφορά στο χρόνο εγγύησης αντισκωριακής 
προστασίας για τα προσφερόμενα μηχανήματα. 
 
Κριτήριο K13. (Εξυπηρέτηση μετά την πώληση - Τεχνική υποστήριξη - Χρόνος παράδοσης ζητούμενων 
ανταλλακτικών - Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου - Χρόνος αποκατάστασης) 
Kαλύφθηκαν οι απαιτήσεις του κριτηρίου, υπό την έννοια ότι υπήρξε πλήρης αναφορά: 

• εκπαίδευσης χειριστών 

• συνεργείων και αποθηκών ανταλλακτικών,  

• χρόνου και τρόπου ανταπόκρισης συνεργείου  

• χρόνου αποκατάστασης βλάβης 

• επάρκειας ανταλλακτικών και χρόνου παράδοσης αυτών,  
για τα προσφερόμενα μηχανήματα από τον οικονομικό φορέα. 
 
Κριτήριο K14. (Χρόνος παράδοσης) 
Kαλύφθηκαν οι απαιτήσεις του κριτηρίου, υπό την έννοια ότι ο χρόνος παράδοσης για τα προσφερόμενα 
μηχανήματα ήταν ο μεγαλύτερος που επιτρεπόταν από τη διακήρυξη. 
 
Η τεχνική προσφορά της εταιρείας ΄΄ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΄΄ διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης, 
επομένως η προσφορά της προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της 
αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. 
 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχοντας υπόψη : 

1. το άρθρο 3.1.2 «Αξιολόγηση προσφορών» της Διακήρυξης,  

2. Το από 04/02/2022 πρακτικό αρ. 1 της Επιτροπής διαγωνισμού, 

3. την τελευταία παράγραφο του άρθρου 3.1.2 της διακήρυξης στην οποία αναφέρεται ότι : ΄΄Σε κάθε 

περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 

διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 

Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου 

σταδίου της διαδικασίας……΄΄, 

4. ότι μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής 

προσφοράς της εταιρείας ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
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ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε νεώτερη ορισθείσα συνεδρίαση, θα αποσφραγισθεί ο φάκελος της 

μοναδικής οικονομικής προσφοράς της προαναφερόμενης μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας,   

 

εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 

 

(Α)  την πρόκριση της προσφοράς του οικονομικού φορέα: ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, ήτοι στην 

αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς αυτού. 
 
(Β) την έγκριση των πρακτικών αρ. 1 και 2. 
 
************************************************************************************************ 
 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε 
και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.  

 

Η Επιτροπή 
1 Ιωάννης Τσολάκης, 2 Χρήστος Ζαφειρόπουλος, 3. Έλλη Καμτσιώρα 

Ακολούθως με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 18797/06-06-2022 έγγραφό, το τμήμα Προμηθειών και 

Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι για την υπό ανάθεση σύμβαση της διακήρυξης με αρ. 38917/29-12-2021 υποβλήθηκε 

μια προσφορά, ζήτησε τον ορισμό ημερομηνίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, 

πριν την έγκριση των πρακτικών με αριθμό 1 και 2 από την Οικονομική Επιτροπή.  Με το υπ΄ αριθ. 

πρωτ. 19618/08-06-2022 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων ορίστηκε ημερομηνία αποσφράγισης των 

οικονομικών προσφορών η 09-06-2022. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 09-06-2022 με αριθμό 3 πρακτικό 

για την αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς της επιτροπής αξιολόγησης 

διαδικασιών για τη σύναψη της εν θέματι δημόσιας σύμβασης, το οποίο επισυνάπτεται στην 

παρούσα κι έχει ως εξής: 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.3 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» 

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ 

ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ 
 
 

Στην Κόρινθο, την 09η/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του τμήματος Προμηθειών και 
Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (1ος όροφος, Κολιάτσου 32, 
Κόρινθος), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την  αρ. 59/670/2021 απόφαση (ΑΔΑ : 6ΙΚ8ΩΛ7-ΡΣ7) της 
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές προσφορές που 
υποβλήθηκαν στον αρ. 151508 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της αρ. 38917/29-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009867494) 
διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ».  
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ 
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2. Τακτικό Μέλος ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ  

3. Τακτικό Μέλος ΕΛΛΗ ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ  

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. τα αρ. 1 και 2 πρακτικά της επιτροπής για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς του διαγωνισμού, 
2. το έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 19618/08.06.2022, για το οποίο ενημερώθηκε και ο 

ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μέσω ΕΣΗΔΗΣ,  
3. την αρ. 38917/29-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009867494) σχετική διακήρυξη της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, 
τα µέλη της επιτροπής, που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση της προσφοράς,  
καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγίσουν τον υποφάκελο «οικονομική προσφορά» της 
προσφοράς του οικονομικού φορέα με μοναδικό α/α συστήματος :   
   

α/α Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος 

1 ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

262817 

 
Κατόπιν της αποσφράγισης, ήταν πλέον δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο της «οικονομικής προσφοράς».  
Αναφορικά με το περιεχόμενο των προσφορών η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτή περιελάμβανε τα διάφορα 
επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία.  Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της αποσφράγισης.  
 

Η Επιτροπή συνέταξε τον Πίνακα Ι στον οποίο εμφαίνονται οι τιμές της προσφοράς του οικονομικού φορέα ανά 
είδος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. Πίνακας οικονομικής προσφοράς. 
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ΣΥΝΟΛΟ 
χωρίς ΦΠΑ 

(€) 
ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΜΕ ΦΠΑ (€) 

1 1 Εκσκαφέας - φορτωτής  τεμάχιο 2 94.000,00 93.800,00 187.600,00 45.024,00 232.624,00 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 (Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών), πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς τη συνολική 
βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον 
τύπο που ακολουθεί. 
 

                           Προσφερθείσα τιμή 
Λ =  ---------------------------------------------------------      
         Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 
 
οπότε η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη και το πρακτικό αρ. 2, βάσει του οποίου η Συνολική βαθμολογία 
τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ισούται με 100 , υπολογίζει το λόγο Λ ως εξής :  
 
       232.624,00 
Λ = ------------------ = 2.326,24 
            100 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 
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1. το άρθρο 3.1.2 «Αξιολόγηση προσφορών» της Διακήρυξης,  
2. Το από 04/02/2022 πρακτικό αρ. 1 της Επιτροπής διαγωνισμού, 
3. Το από 02/06/2022 πρακτικό αρ. 2 της Επιτροπής διαγωνισμού, 
4. Ότι η εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι η μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό, 
5. ότι η οικονομική προσφορά της εταιρείας ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ πληροί τις τυπικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο Άρθρο 2.4.4 (‘’Περιεχόμενα φακέλου <Οικονομική Προσφορά>/Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών’’) της αρ. 38917/29-12-2021 διακήρυξης. 

6. Ότι η προσφορά της εταιρείας ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι η συμφερότερη προσφορά για το τμήμα 1 για το Δήμο από 
οικονομική άποψη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

7. την τελευταία παράγραφο του άρθρου 3.1.2 της διακήρυξης στην οποία αναφέρεται ότι : ΄΄Σε κάθε 
περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου 
σταδίου της διαδικασίας……΄΄, 

 
Η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
 

1. την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την προμήθεια του είδους του 
διαγωνισμού, όπως αναγράφεται στον Πίνακα Ι [ποσό κατακύρωσης προ ΦΠΑ: 187.600,00€].  Η 
προσφορά της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 
2. την έγκριση του παρόντος πρακτικού. 

 

********************************************************************************** 

Στο σημείο αυτό, η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε και υπέγραψε το παρόν πρακτικό σε τρία 
(3) αντίγραφα. 

 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1) Ιωάννης Τσολάκης 2) Χρήστος Ζαφειρόπουλος 3) Έλλη Καμτσιώρα  

 

Με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 20368/10-06-2022 έγγραφό του, το τμήμα Προμήθειών και Υπηρεσιών της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

για την υπό ανάθεση σύμβαση της διακήρυξης με αρ. 38917/29-12-2021 υποβλήθηκε μια 

προσφορά, ζήτησε την έκδοση πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα 

με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του ν.4412/2016, και στην παράγραφο 3.2 της διακήρυξης 

διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, πριν την έγκριση του πρακτικού με αριθμό 3 από την 

Οικονομική Επιτροπή. Με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 21087/16-06-2022 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων 

κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ να υποβάλλει εντός τασσόμενης προθεσμίας τα 
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δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη διαγωνισμού και 

την κείμενη νομοθεσία. 

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 12-7-2022 με αριθμό 4 πρακτικό 

ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού ανάδοχου της επιτροπής αξιολόγησης 

διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν θέματι προμήθειας, το οποίο επισυνάπτεται 

στην παρούσα κι έχει ως εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.4 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» 

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ 
 

Στην Κόρινθο, στις 12/07/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και Πολεοδομίας (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 59/670/2021 
απόφαση (ΑΔΑ : 6ΙΚ8ΩΛ7-ΡΣ7) της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου του αρ. 151508 ηλεκτρονικού διαγωνισμού της αρ. 38917/29-12-2021 (ΑΔΑΜ: 
21PROC009867494) διακήρυξης του Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ». 
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Άννα Γιαβάση 

2. Τακτικό Μέλος Χρήστος Ζαφειρόπουλος 

3. Τακτικό Μέλος Έλλη Καμτσιώρα 

 
 
Σύμφωνα με το από 09.06.2022 πρακτικό αρ. 3, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ 
ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι η μοναδική 
συμμετέχουσα στο διαγωνισμό, απεστάλη στον ανωτέρω προσωρινό ανάδοχο, πρόσκληση με αρ. 
21087/16-06-2022, με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.2 
της αριθ. 38917/29-12-2021 διακήρυξης του διαγωνισμού. 
 
Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού : 

• μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ στις 23/06/2022, ώρα 11:14:24 και 

• εντύπως, σε κλειστό φάκελο, με την αρ. 23149/24-06-2022 αίτηση.   
Η επιτροπή, διαπίστωσε ότι και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο 
διαγωνισμό τα δικαιολογητικά κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο.   
 

Τα υποβληθέντα από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δικαιολογητικά κατακύρωσης μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ είναι το συμπιεσμένο αρχείο ΄΄Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης.7z΄΄ το οποίο περιλαμβάνει τα εξής αρχεία: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

1 ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ 
(Υπ. Δικαιοσύνης 
155160/13.05.2022) 
- ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ (Υπ. 
Δικαιοσύνης 
155158/13.05.2022) 
- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΣ 

1. Ποινικά Μητρώα_13052022.pdf 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

(Υπ. Δικαιοσύνης 
78705/13.05.2022) 
- ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 
(Υπ. Δικαιοσύνης 
238083/13.05.2022-Αθήνα 
(13/18)) 
- ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΚΡΕΜΑΛΗ (Υπ. 
Δικαιοσύνης 
238083/13.05.2022-Αθήνα 
(07/18)) 

2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

74270867/27.05.2022 
(λήξη ισχύος : 27.06.2022 για 
χρήση εκτός είσπραξης) 

2. ΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 
ΛΗΞΗ 27.06.22.pdf 

3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

1368668/08.05.2022  
(λήξη ισχύος : 07.11.2022 για 
συμμετοχή σε διαγωνισμούς) 

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΦΚΑ 
08.05.2022 - 07.11.2022.pd 

4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Εκτύπωση MyAADE 
(02.06.2022) 

4. ΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 02.06.2022.pdf 

5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ 
ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 

26049/27.05.2022 του 
Πρωτοδικείου Αθηνών 

5. 2022 05 27 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΑΣ.pdf 

6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ 
ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ 

3463/10.05.2022 του 
Πρωτοδικείου Αθηνών 

6. 2022 05 10 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ 
ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΑΣ.pdf 

7 ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 3149/31.03.2022 
Επικυρωμένο αντίγραφο από 
δικηγόρο 

7. 2022 03 31_ΑΔΣ Ένορκη Βεβαίωση 
επικυρωση.pdf 

8 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΓΕΜΗ 

Αριθ.Πρωτ.: 1876498.2756361/ 
15.06.2022 

8. 15.06.2022 ΑΣ- ΓΕΜΗ ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.pdf 

9 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΕΜΗ 

Αριθ.Πρωτ.: 1876498.2756362/ 
10.06.2022 

9. 2022 06 10 ΑΣ- ΓΕΜΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ.pdf 

10 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

6431/10.06.2022 10. 2022 06 10 ΑΣ- ΕΒΕΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf 

11 ΦΕΚ 473/28.10.1960 Δελτίο 
Ανώνυμων Εταιρειών και 
Εταιρειών περιωρισμένης 
ευθύνης 

11. ΦΕΚ 473_1960 ΣΥΣΤΑΣΗ.pdf 

12 ΦΕΚ 12802/06.11.2007 ΤΕΥΧΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ 

12. ΦΕΚ 12802 ΔΙΑΣΠΑΣΗ 
+τροποπ.επωνυμίας.pdf 

13 ΓΕΜΗ 1869896/11.12.2019 
Ανακοίνωση 

13. ΑΣ - Κωδικ.Καταστατικο 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ & με 
σκοπό_11.12.2019.pdf 

14 ΓΕΜΗ 1172079/15.05.2018 
Ανακοίνωση (ΔΣ) 

14. ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Ανακοίνωση 
ΕΓΣ 13.04.2018 Εκλογή ΔΣ.pdf 

15 Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ& Υ.Μ.Σ. 2612924/12.04.2022 
Ανακοίνωση (εκπροσώπηση της 
εταιρείας) 

15. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
ΑΣ 12.04.2022.pdf 

16 Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ& Υ.Μ.Σ. 2632580/25.05.2022 
Ανακοίνωση (εκπροσώπηση της 
εταιρείας) 

16. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε 2022 05 
25.pdf 

17 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 9001:2015 

Επικυρωμένο αντίγραφο από 
δικηγόρο 
Έλεγχος εγκυρότητας : 
jWs2h3xD 

17.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001 21-02-14 
GR 2015_signed.pdf 

18 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 14001:2015 

Επικυρωμένο αντίγραφο από 
δικηγόρο 
Έλεγχος εγκυρότητας : 
Tf94K6uN 

18.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 14001 21-02-14 
GR 2015_signed.pdf 

19 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΟΤ ΕΝ Επικυρωμένο αντίγραφο από 19.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 45001 21-02-14 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

ISO 45001:2018 δικηγόρο 
Έλεγχος εγκυρότητας : 
3vRd5WkX 

GR_Με βεβαίωση_signed.pdf 

20 Υ.Δ. Ημερομηνία : 23.06.2022 20. ΥΔ_Δήμος Κορινθίων_signed.pdf 

Από τον έλεγχο των ηλεκτρονικών δικαιολογητικών κατακύρωσης προέκυψε ότι : 
1. το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 45001:2018 δεν κατέστη έγκυρο κατόπιν ελέγχου με το σχετικό 

αναφερόμενο κωδικό στην ιστοσελίδα του φορέα πιστοποίησης.  Όμως, σύμφωνα με την παρ. Β.5 
του άρθρου 2.2.9.2 (Αποδεικτικά μέσα) το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 45001:2018 δεν 
απαιτείται από την αρ. 38917/29-12-2021 Διακήρυξη, οπότε η μη εγκυρότητά του δε θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη. 

2. Τα λοιπά ηλεκτρονικά δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν πλήρη ως προς το περιεχόμενο και 

σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.  
 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή, εξετάζει τα εξωτερικά στοιχεία του εντύπου φακέλου των δικαιολογητικών 
(σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π) και διαπιστώνει ότι τα έντυπα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν σε σφραγισμένο 
φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η 
Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 3.2 της 38917/29-12-2021 διακήρυξης. 
Η Επιτροπή προχωρά στην αποσφράγιση του εντύπου φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».   
 
Το περιεχόμενο του φακέλου των έντυπων δικαιολογητικών φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1 ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ (Υπ. Δικαιοσύνης 155160/13.05.2022) 
- ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ (Υπ. Δικαιοσύνης 155158/13.05.2022) 
- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΣ (Υπ. Δικαιοσύνης 78705/13.05.2022) 
- ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Υπ. Δικαιοσύνης 238083/13.05.2022-
Αθήνα (13/18)) 
- ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΚΡΕΜΑΛΗ (Υπ. Δικαιοσύνης 238083/13.05.2022-Αθήνα 
(07/18)) 

2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

74270867/27.05.2022 
(λήξη ισχύος : 27.06.2022 για χρήση εκτός είσπραξης) 

3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

1368668/08.05.2022  
(λήξη ισχύος : 07.11.2022 για συμμετοχή σε διαγωνισμούς) 

4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Εκτύπωση MyAADE (02.06.2022) 

5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ 
ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 

26049/27.05.2022 του Πρωτοδικείου Αθηνών 

6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ 
ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ 

3463/10.05.2022 του Πρωτοδικείου Αθηνών 

7 ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 3149/31.03.2022 
Φωτοαντίγραφο επικυρωμένου αντιγράφου από δικηγόρο 

8 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΓΕΜΗ 

Αριθ.Πρωτ.: 1876498.2756361/ 15.06.2022 

9 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΕΜΗ 

Αριθ.Πρωτ.: 1876498.2756362/ 10.06.2022 

10 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

6431/10.06.2022 

11 ΦΕΚ 473/28.10.1960 Δελτίο Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών 
περιωρισμένης ευθύνης 

12 ΦΕΚ 12802/06.11.2007 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

13 ΓΕΜΗ 1869896/11.12.2019 Ανακοίνωση 

14 ΓΕΜΗ 1172079/15.05.2018 Ανακοίνωση (ΔΣ) 

15 Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ& Υ.Μ.Σ. 2612924/12.04.2022 Ανακοίνωση (εκπροσώπηση της εταιρείας) 

16 Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ& Υ.Μ.Σ. 2632580/25.05.2022 Ανακοίνωση (εκπροσώπηση της εταιρείας) 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

17 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 9001:2015 

Φωτοαντίγραφο επικυρωμένου αντιγράφου από δικηγόρο 
Έλεγχος εγκυρότητας : jWs2h3xD 

18 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 14001:2015 

Φωτοαντίγραφο επικυρωμένου αντιγράφου από δικηγόρο 
Έλεγχος εγκυρότητας : Tf94K6uN 

19 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 45001:2018 

Φωτοαντίγραφο επικυρωμένου αντιγράφου από δικηγόρο 
Έλεγχος εγκυρότητας : 3vRd5WkX 

20 Υ.Δ. Ημερομηνία : 23.06.2022 

 
Μετά την αποσφράγιση του εντύπου φακέλου των δικαιολογητικών, η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο 
των εντύπων δικαιολογητικών κατακύρωσης.    
Από τον έλεγχο των εντύπων δικαιολογητικών κατακύρωσης προέκυψε ότι :   
Η αρ. 3149/31.03.2022 ένορκη βεβαίωση είναι απλό φωτοαντίγραφο επικυρωμένου αντιγράφου από 
δικηγόρο. 
 
Σύμφωνα με την ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 6 της ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 338/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) με θέμα: ΄΄Προσαρμογή των διακηρύξεων δημοπράτησης συμβάσεων 
δημοσίων έργων τύπου Α και Β στις ρυθμίσεις των ν. 4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014΄΄ και ειδικότερα, 
στο άρθρο 3 (Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε 
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων), παρ.3.1. (Αντίγραφα δημοσίων εγγράφων) αναφέρεται ότι :  
΄΄Με το άρθρο 1 παρ. 2 του 4250/2014 (Α 74) τροποποιήθηκε το άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας) και καταργήθηκε η υποχρέωση προσκόμισης επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων 
που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην περίπτωση α’ της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόμου αυτού και ορίστηκε ότι εφεξής υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις 
αναφερόμενες δημόσιες υπηρεσίες ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 
των εγγράφων αυτών. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά 
έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η 
υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων΄΄. 
 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, θα πρέπει: 
1)  να ζητήσει αποσαφηνίσεις/συμπληρώσεις από τον οικονομικό φορέα, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 103, Ν. 4412/2016, 
2)  να συνεδριάσει εκ νέου, προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου. 
 
**************************************************************************************** 
 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) 
αντίγραφα.  

 
 
Η Επιτροπή 
 

1. Άννα Γιαβάση, 2. Χρήστος Ζαφειρόπουλος 3. Έλλη Καμτσιώρα 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι με το αρ. 27796/15.07.2022 έγγραφο του τμήματος 

Προμηθειών και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου 

Κορινθίων προς την εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κοινοποίησε μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ έγγραφο της 

επιτροπής αξιολόγησης με θέμα ΄΄Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και 

δικαιολογητικών΄΄, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν, 4412/2016 και θέτει υπόψη των Μελών το 

από 11-08-2022 με αριθμό 5 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη της 

εν θέματι δημόσιας σύμβασης, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα κι έχει ως εξής: 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.5 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» 
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ 

 
Στην Κόρινθο, στις 11/08/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και Πολεοδομίας (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 59/670/2021 
απόφαση (ΑΔΑ : 6ΙΚ8ΩΛ7-ΡΣ7) της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου του αρ. 151508 ηλεκτρονικού διαγωνισμού της αρ. 38917/29-12-2021 (ΑΔΑΜ: 
21PROC009867494) διακήρυξης του Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ». 
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Άννα Γιαβάση 

2. Τακτικό Μέλος Χρήστος Ζαφειρόπουλος 

3. Τακτικό Μέλος Έλλη Καμτσιώρα 

 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 

1. την αρ. 38917/29.12.2021 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ»  

2. Το από 12/07/2022 πρακτικό αρ. 4 της επιτροπής αξιολόγησης, 
3. Το έγγραφο της επιτροπής αξιολόγησης με θέμα ΄΄Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και 

δικαιολογητικών΄΄, το οποίο απέστειλε η Επιτροπή στις 14/07/2022 στο χειριστή ΕΣΗΔΗΣ του 
διαγωνισμού προκειμένου να ενημερωθεί ο οικονομικός φορέας ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

4. Το αρ. 27796/15.07.2022 διαβιβαστικό έγγραφο του χειριστή του διαγωνισμού προς την εταιρεία 
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
προς παροχή συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης στην επιτροπή διαγωνισμού, 

5. Την εμπρόθεσμη ανταπόκριση του εν λόγω οικονομικού φορέα με τα εξής : 
 

Α/Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΦΟΡΕΑ 
ΑΡΧΕΙΟ/ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

1 

O αρ. 29704/25.07.2022 
φάκελος κατάθεσης 
συμπληρωματικών 
δικαιολογητικών 

-Επικυρωμένο αντίγραφο της αρ. 3149/31.03.2022 
ένορκης βεβαίωσης από δικηγόρο. 
 

 
Κρίνει ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι πλήρη ως προς τις 
απαιτήσεις της αρ. 38917/29-12-2021 διακήρυξης. 
 

Κατόπιν του συνολικού πλέον ελέγχου από την Επιτροπή προκύπτει ότι, τα δικαιολογητικά που 

υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 

2.2.9.2. της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, έχοντας υπόψη : 
1. την παρ. 3.1.2 «Αξιολόγηση προσφορών» της Διακήρυξης, 

2. Το από 04/02/2022 πρακτικό αρ. 1 της Επιτροπής διαγωνισμού, 

3. Το από 02/06/2022 πρακτικό αρ. 2 της Επιτροπής διαγωνισμού, 

4. Το από 09/06/2022 πρακτικό αρ. 3 της Επιτροπής διαγωνισμού, 

5. Το από 12/07/2022 πρακτικό αρ. 4 της Επιτροπής διαγωνισμού, 
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6. Ότι η εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι η μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό, 

7. την τελευταία παράγραφο του άρθρου 3.1.2 της διακήρυξης στην οποία αναφέρεται ότι : ΄΄Σε κάθε 

περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 

διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 

Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου 

σταδίου της διαδικασίας……΄΄, 

 

εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 

 
1. την έγκριση των πρακτικών με αρ. 4 και 5, αλλά και γενικότερα, την έγκριση όλων των πρακτικών με 

αρ. 1,2,3,4,5, ως αναφέρεται και στα επιμέρους πρακτικά κατά περίπτωση. 
2. την κήρυξη της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ανάδοχο της προμήθειας του είδους του διαγωνισμού και την 
κατακύρωση σε αυτήν του είδους, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα: 
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ΣΥΝΟΛΟ 
χωρίς 

ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΜΕ ΦΠΑ (€) 

1 1 
Εκσκαφέας 
- φορτωτής  

τεμάχιο 2 94.000,00 93.800,00 187.600,00 45.024,00 232.624,00 

 
 

*************************************************************************************** 
 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε 
και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 
 
Η Επιτροπή 
 

1. Άννα Γιαβάση  2. Χρήστος Ζαφειρόπουλος  3. Έλλη Καμτσιώρα 

Κατόπιν των ανωτέρων ο Πρόεδρος προτείνει α)την έγκριση των ως άνω αναφερόμενων 

πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη της εν θέματι δημόσιας σύμβασης, 

και β)την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως αναδόχου της εν λόγω προμήθειας και 

την κατακύρωση σε αυτήν της σχετικής δημόσιας σύμβασης με ποσό προσφοράς 187.600,00€  

πλέον ΦΠ.Α σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 11-8-2022 πρακτικό 

με αριθμό 5 της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών διαγωνισμού. 

 

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

Προέδρου, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 

του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καθώς 

και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, έστω κι αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω  

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντων των κ.κ. Αλέξανδρου Πνευματικού και Χρήστου Κορδώση) 
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  Α.- Εγκρίνει τα α)από 04-02-2022 με αριθμό 1, β)από 02-06-2022 με αριθμό 2, γ)από 09-06-2022 

με αριθμό 3, δ) από 12-07-2022 και ε) από 11-08-2022 πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης 

διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 233.120,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός 

μελέτης 83/2021), με διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, που έλαβε αύξοντα αριθμό 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 151508, τα οποία επισυνάπτονται 

στην παρούσα. 

 

  Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω Διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

«ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

(Α.Φ.Μ.094017203, Λ. ΑΘΗΝΩΝ 71 ΤΚ 10447 ΑΘΗΝΑ ) με αριθμό προσφοράς συστήματος 

ΕΔΗΔΗΣ 262817, και κατακυρώνει σε αυτήν τη Σύμβαση με ποσό προσφοράς 187.600,00€ πλέον 

ΦΠ.Α (232.624,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ως ο κάτωθι πίνακας του από 11-08-2022 με 

αριθμό 5 πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών: 
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ΣΥΝΟΛΟ 
χωρίς ΦΠΑ 

(€) 
ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΜΕ ΦΠΑ (€) 

1 1 Εκσκαφέας - φορτωτής  τεμάχιο 2 94.000,00 93.800,00 187.600,00 45.024,00 232.624,00 

 

  Γ.- Για την αναστολή της σύναψης των Συμβάσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 

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

 

  Δ.- - Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι: 

1.  το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ [Αρ. 64403/05-10-2020 Απόφαση του Υπουργείου 

Εσωτερικών και την 68484/16-10-2020 τροποποίηση αυτής, στον άξονα προτεραιότητας 

«Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» και τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων 

έργου ή συνοδευτικού εξοπλισμού» με ποσό 223.000,00€] για την Προμήθεια 

μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού. 

2. ο Δήμος Κορινθίων (Ίδιοι πόροι) με ποσό 10.120,00€ για την προμήθεια μεταφορικών 

μέσων. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ του Δήμου Κορινθίων έτους 2022 ως εξής: 

 

ΚΑ  Ποσό (€) 

20/7132.0001 Προμήθεια μεταφορικών μέσων 10.120,00 

64/7132.0003 Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και 
συνοδευτικού εξοπλισμού 

223.000,00 
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Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  25850/09-09-2021 (ΑΔΑ: 

6Ν3ΖΩΛ7-0ΔΙ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 

2021 και έλαβε α/α 604 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών 

Πληρωμής του φορέα καθώς και οι αποφάσεις με αρ. πρωτ. 4437/14-2-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΙΓΩΛ7-ΖΩΞ) 

και 38049/07-09-2022 (ΑΔΑ: ΩΝΞΝΩΛ7-ΞΙΦ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης 

πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και οι οποίες έλαβαν α/α 330  και 999 αντίστοιχα. 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 37/509/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 08-09-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

Επισυνάπτονται τα α)από 04-02-2022 με αριθμό 1, β)από 02-06-2022 με αριθμό 2 γ)από 09-06-2022 με 

αριθμό 3, δ) από 12-07-2022 με αριθμό 4 και ε)από 11-08-2022 με αριθμό 5 πρακτικά επιτροπής 

αξιολόγησης διαγωνισμού: 

 

Α) 

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΚΚΟΟΡΡΙΙΝΝΘΘΙΙΩΩΝΝ  

ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ττοουυ  ΆΆρρθθρροουυ  222211  ((ΝΝ..44441122//22001166))  

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» 

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ 

ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ 
 

Στην Κόρινθο, στις 04/02/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και 
Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32), συνεδρίασε η 
επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 59/670/2021 απόφαση (ΑΔΑ : 6ΙΚ8ΩΛ7-ΡΣ7) της Οικονομικής Επιτροπής, 
προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 151508 ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό της υπ. αριθ. 38917/29-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009867494)διακήρυξης του Δήμου, για την προμήθεια 
με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ». 
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
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Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Ιωάννης Τσολάκης 

2. Τακτικό Μέλος Χρήστος Ζαφειρόπουλος 

3. Τακτικό Μέλος Έλλη Καμτσιώρα 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 38917/29-12-2021 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» 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 151508. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 31η-01-2022 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών είναι η 04η-02-2022. 
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 151508 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα 
ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται 
στη συνέχεια, προσφορά από τον παρακάτω οικονομικό φορέα: 
 

α/α Οικονομικός φορέας Ημ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς 

1 ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

27/01/2022 16:00:43 

 
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 :  
 

α/α Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς 
συστήματος 

1 ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

262817 

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

συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» της προσφοράς για τον ανωτέρω οικονομικό φορέα ως εξής: 

 

Α. ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

1 Αίτηση υποβολής Προσφοράς 0. Αίτηση συμμετοχης_ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ_signed. pdf 

ΟΧΙ 

2 ΤΕΥΔ 1. espd-response-v2(10) _signed.pdf ΟΧΙ 

3 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2. ΕΕΣ_3760.pdf ΟΧΙ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

4 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (Υπηρεσία 
Γ.Ε.ΜΗ.) 

3. 2022 01 15 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
(ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ).pdf 

ΟΧΙ 

    

5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

4. 2022 01 19 αναλ. ισχύουσας 
εκπροσώπησης ΑΣ.pdf 

ΟΧΙ 

    

6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ 

5. 2022 01 13 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΒΕΑ.pdf 

ΟΧΙ 

  

7 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΥΔ_Δήμος Κορινθίων_signed.pdf ΟΧΙ 

8 Τεχνικη Περιγραφή KOMATSU WΒ97R-
8 

2.Τεχνικη Περιγραφή KOMATSU WΒ97R-8 
Δήμος Κορίνθου_signed.pdf 

ΟΧΙ 

   

   

9 ΦΥΛΛO ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 3.ΦΥΛΛO ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed.pdf ΟΧΙ 

10 Παρουσίαση Τεχνικής Υποστήριξης -
Service - Ανταλλακτικών 

4.Παρουσίαση Τεχνικής Υποστήριξης -
Service - Ανταλλακτικών_signed.pdf 

ΟΧΙ 

    

11 Τεχνικό Φυλλάδιο KOMATSU WB97R-8 5. Τεχνικό Φυλλάδιο KOMATSU WB97R-
8.pdf 

ΟΧΙ 
   

12 Komtrax Brochure New 6. Komtrax Brochure New.pdf ΟΧΙ 
   

13 ΔΙΑΓΡΑΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 7. ΔΙΑΓΡΑΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ_signed.pdf ΟΧΙ 
    

14 ISO 9001 21-02-14 GR 2015 8α. ISO 9001 21-02-14 GR 2015_signed.pdf ΟΧΙ 
    

15 ISO 14001 21-02-14 GR 2015 8β. ISO 14001 21-02-14 GR 2015_signed.pdf ΟΧΙ 
    

16 ISO 45001 21-02-14 GR Με 

βεβαίωση 

8γ. ISO 45001 21-02-14 GR_Με 

βεβαίωση_signed.pdf 

ΟΧΙ 

17 CERTIFICATE ISO 9001-2015 

KOMΑTSU ITALIA 

MANUFACTURING2021 

επικυρωμένο 

9α. CERTIFICATE ISO 9001-2015 

KOMTSU ITALIA 

MANUFACTURING2021 επικυρ.pdf 

ΟΧΙ 

18 Certificato KOMATSU ITALIA 

MANUFACTURING SpA - ISO 

14001 - επικυρωμένο 

9β.Certificato KOMATSU ITALIA 

MANUFACTURING SpA - ISO 14001 - 

επικυρωμ.pdf 

ΟΧΙ 

19 Λίστα Εργαλείων KOMATSU WB 10.Λίστα Εργαλείων KOMATSU 

WB_signed.pdf 

ΟΧΙ 

20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ KOMATSU WB 

11.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ KOMATSU 

WB_signed.pdf 

ΟΧΙ 

21 Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας 

(ΑΔΕΙΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙ) 

12. ΑΔΕΙΑ 

ΚΑΛΟΧΩΡΙ_ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ_11052020.pd

f 

ΟΧΙ 

22 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 

ΑΘΗΝΑ 

13. ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 

ΑΘΗΝΑ_ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ_11052020.pdf 

ΟΧΙ 

23 Παρουσίαση Ομίλου Σαρακάκη 14.Παρουσίαση Ομίλου 

Σαρακάκη_signed.pdf 

ΟΧΙ 

24 Δήλωση Συμμόρφωσης CE   15. Δήλωση Συμμορφωσης CE  

μεταφρα επικυρ.pdf 

ΟΧΙ 

 

O εν λόγω οικονομικός φορέας κατέθεσε εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ενσφράγιστο φάκελο 
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με αρ. πρωτοκόλλου 2651/31-01-2022. 

Οι οικονομικός φορέας συμμετείχε στον διαγωνισμό ως κάτωθι:  

Πίνακας Ι – Πίνακας συμμετοχών ανά Τμήμα 

Οικονομικός φορέας Τμήμα 1- Εκσκαφέας Φορτωτής 

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Συμμετέχει 

 

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που προσκόμισε, τα 

αποτελέσματα του οποίου αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Οικονομικός φορέας 
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ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗ

ΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΑΝΕΙΩΝ 

Eγγύηση με αρ. 

831194/19-01-2022 

Μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας με το 

από 4/02/2022 email. 

ΝΑΙ Βεβαιώθηκε η εγκυρότητα της 

επιστολής από τον αρμόδιο 

φορέα έκδοσης επί της 

εγγυητικής επιστολής (αρ. 

4308/14.02.2022 έγγραφο 

Δήμου) 

 

Επίσης, υπέβαλλε σωστά συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το Ε.Ε.Ε.Σ. σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης. 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχωρά στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του 

οικονομικού φορέα: ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για το 

μοναδικό Τμήμα, στο οποίο συμμετείχε ο μοναδικός προαναφερόμενος οικονομικός φορέας.  Η Επιτροπή θα 

αξιολογήσει την προσφορά ως προς την πληρότητά της σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και τους όρους 

της αρ. 38917/29-12-2021 διακήρυξης.   
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Εξετάζοντας την τεχνική προσφορά, η Επιτροπή κρίνει ότι η προσφορά χρήζει αποσαφηνίσεις-διευκρινίσεις σύμφωνα 
με το άρθρο 102, Ν.4412/2016, και διακόπτει τη συνεδρίαση για να αποστείλει μέσω ΕΣΗΔΗΣ στο χειριστή του 
διαγωνισμού σχετικό έγγραφο, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά ο οικονομικός φορέας ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.   
Η Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου, μετά τις αποσαφηνίσεις του άρθρου 102, Ν. 4412/2016 από τον οικονομικό 
φορέα, προκειμένου να ολοκληρώσει την αξιολόγηση της τεχνικής του προσφοράς. 
 
*********************************************************************************************** 
 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) 
αντίγραφα.  

 
 

Η Επιτροπή 
 

1. Ιωάννης Τσολάκης , 2.Χρήστος Ζαφειρόπουλος, 3.Έλλη Καμτσιώρα 

 
Β)  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016) 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.2 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συνέχεια του πρακτικού αρ. 1) 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» 

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ 

 

 

Στην Κόρινθο, στις 02/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 

59/670/2021 απόφαση (ΑΔΑ : 6ΙΚ8ΩΛ7-ΡΣ7)  της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να συνεχίσει την αξιολόγηση 

της τεχνικής προσφοράς που υποβλήθηκε στον αρ. 151508 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 38917/29-12-2021 

(ΑΔΑΜ: 21PROC009867494) διακήρυξης του Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ». 

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

 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Ιωάννης Τσολάκης 

2. Τακτικό Μέλος Χρήστος Ζαφειρόπουλος 

3. Τακτικό Μέλος Έλλη Καμτσιώρα 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 

5. την αρ. 38917/29-12-2021 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ»  

6. Το από 04/02/2022 πρακτικό αρ. 1 της επιτροπής αξιολόγησης, 

7. Το έγγραφο της επιτροπής αξιολόγησης με θέμα ΄΄Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και 

δικαιολογητικών΄΄, το οποίο απέστειλε η Επιτροπή στις 17/05/2022 στο χειριστή ΕΣΗΔΗΣ του διαγωνισμού 

προκειμένου να ενημερωθεί ο οικονομικός φορέας ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ο οποίος ενημερώθηκε αυθημερόν,   

8. Την εμπρόθεσμη ανταπόκριση του εν λόγω οικονομικού φορέα με τα εξής : 

 
Α/Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΡΧΕΙΟ/ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
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ΦΟΡΕΑ 

1 
Τα από 23/05/2022 ηλεκτρονικά 

αρχεία (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) 

-ΔΗΜΟΣ_ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ_ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ_230522_signed.pdf που 

αφορά σε Επιστολή Αποσαφηνίσεων 

-ΥΔ_Δήμος Κορινθίων_230522_signed.pdf που αφορά σε Υπεύθυνη 

Δήλωση ισχύος άδειας Λειτουργίας Συνεργείου 

2 
Τα από 26/05/2022 ηλεκτρονικά 

αρχεία (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) 

-Σύμβαση KOMATSU_επικύρωση.pdf που αφορά σε Συμφωνητικό 

μεταξύ KOMATSU και οικονομικού φορέα 

3 

O αρ. 17017/27.05.2022 φάκελος 

κατάθεσης πρωτότυπων 

συμπληρωματικών δικαιολογητικών 

-Πρωτότυπο επικυρωμένο αντίγραφο της μετάφρασης της δήλωσης 

συμμόρφωσης ce.  

-Πρωτότυπο επικυρωμένο συμφωνητικό μεταξύ KOMATSU και 

οικονομικού φορέα.  

 

Κρίνει ότι η τεχνική προσφορά της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι πλήρης ως προς τις απαιτήσεις της αρ. 38917/29-12-2021 διακήρυξης. Τα 

κριτήρια αξιολόγησης με τους συντελεστές βαρύτητας βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά 

παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα Β.1.: 

 

 
Πίνακας Β.1. Κριτήρια βαθμολόγησης  

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

Κ1 Πλαίσιο 100-120 5 

Κ2 Ισχύς & ροπή στρέψης κινητήρα, εκπομπή καυσαερίων 100-120 10 

Κ3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 5 

Κ4 Σύστημα πέδησης 100-120 5 

Κ5 Σύστημα διεύθυνσης 100-120 5 

Κ6 Υδραυλικό σύστημα 100-120 10 

Κ7 Σύστημα φόρτωσης 100-120 10 

Κ8 Σύστημα εκσκαφής 100-120 10 

Κ9 Καμπίνα οδήγησης 100-120 5 

Κ10 Χρωματισμός 100-120 5 

Κ11 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5 

Κ12 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία 100-120 10 

Κ13 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση - Τεχνική υποστήριξη - 

Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών - Χρόνος 

ανταπόκρισης συνεργείου - Χρόνος αποκατάστασης 

100-120 10 

Κ14 Χρόνος παράδοσης 100-120 5 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ   100 

 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται 

ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 

απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη : 

4. το άρθρο 2.3.2 της διακήρυξης,  

5. τον πίνακα Β.1 με τα κριτήρια αξιολόγησης και τους συντελεστές βαρύτητας, 

6. ότι η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα ΄΄ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄ καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης, 

βαθμολογεί την τεχνική προσφορά της εταιρείας ΄΄ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΄΄ ως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα Β.1.1 : 

 

Πίνακας Β.1.1  

Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς  

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σi)  

(%) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

Κi 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (σi 

X Κi) (Σταθμισμένη 

βαθμολογία) 

Κ1 Πλαίσιο 5 100 5 
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Κ2 
Ισχύς & ροπή στρέψης κινητήρα, εκπομπή 

καυσαερίων 
10 100 10 

Κ3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 5 100 5 

Κ4 Σύστημα πέδησης 5 100 5 

Κ5 Σύστημα διεύθυνσης 5 100 5 

Κ6 Υδραυλικό σύστημα 10 100 10 

Κ7 Σύστημα φόρτωσης 10 100 10 

Κ8 Σύστημα εκσκαφής 10 100 10 

Κ9 Καμπίνα οδήγησης 5 100 5 

Κ10 Χρωματισμός 5 100 5 

Κ11 Εκπαίδευση προσωπικού 5 100 5 

Κ12 
Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 

προστασία 
10 100 10 

Κ13 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση - Τεχνική 

υποστήριξη - Χρόνος παράδοσης 

ζητούμενων ανταλλακτικών - Χρόνος 

ανταπόκρισης συνεργείου - Χρόνος 

αποκατάστασης 

10 100 10 

Κ14 Χρόνος παράδοσης 5 100 5 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

U = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +……+σν*Κν [ν=14] 

 

100 - 100 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 της διακήρυξης, η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου προκύπτει από το 

γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς 

προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.  Στην προκειμένη περίπτωση η 

συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς είναι 100. 

 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (παρ. 11, άρθρο 86, Ν.4412) : 

Κριτήριο K1. (Πλαίσιο) 

Kαλύφθηκαν οι απαιτήσεις του κριτηρίου, υπό την έννοια ότι υπήρξε αναλυτική περιγραφή του πλαισίου των 

προσφερόμενων μηχανημάτων. 

 

Κριτήριο K2. (Ισχύς και ροπή στρέψης κινητήρα, εκπομπή καυσαερίων) 

Kαλύφθηκαν οι απαιτήσεις του κριτηρίου, υπό την έννοια ότι υπήρξε προσδιορισμός μεγεθών ισχύος και ροπής στρέψης 

κινητήρα, και αναφορά σχετικά με την εκπομπή καυσαερίων των προσφερόμενων οχημάτων από τον οικονομικό 

φορέα. 

 

Κριτήριο K3. (Σύστημα μετάδοσης κίνησης) 

Kαλύφθηκαν οι απαιτήσεις του κριτηρίου, υπό την έννοια ότι υπήρξε αναλυτική περιγραφή του συστήματος μετάδοσης 

κίνησης για τα προσφερόμενα μηχανήματα. 

 

Κριτήριο K4. (Σύστημα πέδησης) 

Kαλύφθηκαν οι απαιτήσεις του κριτηρίου, υπό την έννοια ότι υπήρξε αναλυτική περιγραφή του συστήματος πέδησης  

για τα προσφερόμενα μηχανήματα. 

 

Κριτήριο K5. (Σύστημα διεύθυνσης) 

Kαλύφθηκαν οι απαιτήσεις του κριτηρίου, υπό την έννοια ότι υπήρξε αναλυτική περιγραφή του συστήματος 

διεύθυνσης για τα προσφερόμενα μηχανήματα. 

 

Κριτήριο K6. (Υδραυλικό σύστημα) 

Kαλύφθηκαν οι απαιτήσεις του κριτηρίου, υπό την έννοια ότι υπήρξε αναλυτική περιγραφή του υδραυλικού 

συστήματος για τα προσφερόμενα μηχανήματα. 

 

Κριτήριο K7. (Σύστημα φόρτωσης) 

Kαλύφθηκαν οι απαιτήσεις του κριτηρίου, υπό την έννοια ότι υπήρξε αναλυτική περιγραφή του συστήματος φόρτωσης 

για τα προσφερόμενα μηχανήματα. 

 

Κριτήριο K8. (Σύστημα εκσκαφής) 

Kαλύφθηκαν οι απαιτήσεις του κριτηρίου, υπό την έννοια ότι υπήρξε αναλυτική περιγραφή του συστήματος εκσκαφής 

για τα προσφερόμενα μηχανήματα. 
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Κριτήριο K9. (Καμπίνα οδήγησης) 

Kαλύφθηκαν οι απαιτήσεις του κριτηρίου, υπό την έννοια ότι υπήρξε αναλυτική περιγραφή της καμπίνας οδήγησης για τα 

προσφερόμενα μηχανήματα. 

 

Κριτήριο K10. (Χρωματισμός) 

Kαλύφθηκαν οι απαιτήσεις του κριτηρίου, υπό την έννοια ότι υπήρξε αναλυτική περιγραφή του τρόπου και είδους 

χρωματισμού για τα προσφερόμενα μηχανήματα. 

 

Κριτήριο K11. (Εκπαίδευση προσωπικού) 

Kαλύφθηκαν οι απαιτήσεις του κριτηρίου, υπό την έννοια ότι υπήρξε αναλυτική περιγραφή του είδους και των ωρών  

εκπαίδευσης για τα προσφερόμενα μηχανήματα από τον οικονομικό φορέα. 

 

Κριτήριο K12. (Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία) 

Kαλύφθηκαν οι απαιτήσεις του κριτηρίου, υπό την έννοια ότι υπήρξε αναφορά στο χρόνο και τις προϋποθέσεις της 

εγγύησης καλής λειτουργίας καθώς και αναφορά στο χρόνο εγγύησης αντισκωριακής προστασίας για τα προσφερόμενα 

μηχανήματα. 

 

Κριτήριο K13. (Εξυπηρέτηση μετά την πώληση - Τεχνική υποστήριξη - Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών - 

Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου - Χρόνος αποκατάστασης) 

Kαλύφθηκαν οι απαιτήσεις του κριτηρίου, υπό την έννοια ότι υπήρξε πλήρης αναφορά: 

• εκπαίδευσης χειριστών 

• συνεργείων και αποθηκών ανταλλακτικών,  

• χρόνου και τρόπου ανταπόκρισης συνεργείου  

• χρόνου αποκατάστασης βλάβης 

• επάρκειας ανταλλακτικών και χρόνου παράδοσης αυτών,  

για τα προσφερόμενα μηχανήματα από τον οικονομικό φορέα. 

 

Κριτήριο K14. (Χρόνος παράδοσης) 

Kαλύφθηκαν οι απαιτήσεις του κριτηρίου, υπό την έννοια ότι ο χρόνος παράδοσης για τα προσφερόμενα μηχανήματα 

ήταν ο μεγαλύτερος που επιτρεπόταν από τη διακήρυξη. 

 

Η τεχνική προσφορά της εταιρείας ΄΄ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΄΄ διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης, επομένως η 

προσφορά της προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών 

προσφορών. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχοντας υπόψη : 

5. το άρθρο 3.1.2 «Αξιολόγηση προσφορών» της Διακήρυξης,  

6. Το από 04/02/2022 πρακτικό αρ. 1 της Επιτροπής διαγωνισμού, 

7. την τελευταία παράγραφο του άρθρου 3.1.2 της διακήρυξης στην οποία αναφέρεται ότι : ΄΄Σε κάθε περίπτωση, 

όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, 

ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την 

απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που 

εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας……΄΄, 

8. ότι μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς της 

εταιρείας ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε νεώτερη ορισθείσα συνεδρίαση, θα αποσφραγισθεί ο φάκελος της μοναδικής οικονομικής 

προσφοράς της προαναφερόμενης μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας,   

 

εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 

 

(Α)  την πρόκριση της προσφοράς του οικονομικού φορέα: ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, ήτοι στην αποσφράγιση και 

αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς αυτού. 

 

(Β) την έγκριση των πρακτικών αρ. 1 και 2. 

 

************************************************************************************************ 

 

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

υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.  
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Η Επιτροπή 

 

1. Ιωάννης Τσολάκης 2. Χρήστος Ζαφειρόπουλος  3 Έλλη Καμτσιώρα 

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

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.3 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» 

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ 

ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ 
 
 

Στην Κόρινθο, την 09η/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του τμήματος Προμηθειών και 
Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (1ος όροφος, Κολιάτσου 32, 
Κόρινθος), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την  αρ. 59/670/2021 απόφαση (ΑΔΑ : 6ΙΚ8ΩΛ7-ΡΣ7) της 
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές προσφορές που 
υποβλήθηκαν στον αρ. 151508 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της αρ. 38917/29-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009867494) 
διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ».  
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ 

2. Τακτικό Μέλος ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ  

3. Τακτικό Μέλος ΕΛΛΗ ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ  

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
4. τα αρ. 1 και 2 πρακτικά της επιτροπής για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς του διαγωνισμού, 
5. το έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 19618/08.06.2022, για το οποίο ενημερώθηκε και ο 

ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μέσω ΕΣΗΔΗΣ,  
6. την αρ. 38917/29-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009867494) σχετική διακήρυξη της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, 
τα µέλη της επιτροπής, που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση της προσφοράς,  
καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγίσουν τον υποφάκελο «οικονομική προσφορά» της 
προσφοράς του οικονομικού φορέα με μοναδικό α/α συστήματος :   
   

α/α Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος 

1 ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

262817 

 
Κατόπιν της αποσφράγισης, ήταν πλέον δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο της «οικονομικής προσφοράς».  
Αναφορικά με το περιεχόμενο των προσφορών η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτή περιελάμβανε τα διάφορα 
επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία.  Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της αποσφράγισης.  
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Η Επιτροπή συνέταξε τον Πίνακα Ι στον οποίο εμφαίνονται οι τιμές της προσφοράς του οικονομικού φορέα ανά 
είδος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. Πίνακας οικονομικής προσφοράς. 
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ΣΥΝΟΛΟ 
χωρίς ΦΠΑ 

(€) 
ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΜΕ ΦΠΑ (€) 

1 1 Εκσκαφέας - φορτωτής  τεμάχιο 2 94.000,00 93.800,00 187.600,00 45.024,00 232.624,00 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 (Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών), πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς τη συνολική 
βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον 
τύπο που ακολουθεί. 
 

                           Προσφερθείσα τιμή 
Λ =  ---------------------------------------------------------      
         Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 
 
οπότε η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη και το πρακτικό αρ. 2, βάσει του οποίου η Συνολική βαθμολογία 
τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ισούται με 100 , υπολογίζει το λόγο Λ ως εξής :  
 
       232.624,00 
Λ = ------------------ = 2.326,24 
            100 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

8. το άρθρο 3.1.2 «Αξιολόγηση προσφορών» της Διακήρυξης,  
9. Το από 04/02/2022 πρακτικό αρ. 1 της Επιτροπής διαγωνισμού, 
10. Το από 02/06/2022 πρακτικό αρ. 2 της Επιτροπής διαγωνισμού, 
11. Ότι η εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι η μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό, 
12. ότι η οικονομική προσφορά της εταιρείας ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ πληροί τις τυπικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο Άρθρο 2.4.4 (‘’Περιεχόμενα φακέλου <Οικονομική Προσφορά>/Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών’’) της αρ. 38917/29-12-2021 διακήρυξης. 

13. Ότι η προσφορά της εταιρείας ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι η συμφερότερη προσφορά για το τμήμα 1 για το Δήμο από 
οικονομική άποψη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

14. την τελευταία παράγραφο του άρθρου 3.1.2 της διακήρυξης στην οποία αναφέρεται ότι : ΄΄Σε κάθε 
περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου 
σταδίου της διαδικασίας……΄΄, 

 
Η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
 

3. την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την προμήθεια του είδους του 
διαγωνισμού, όπως αναγράφεται στον Πίνακα Ι [ποσό κατακύρωσης προ ΦΠΑ: 187.600,00€].  Η 
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προσφορά της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 
4. την έγκριση του παρόντος πρακτικού. 

 

********************************************************************************** 

Στο σημείο αυτό, η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε και υπέγραψε το παρόν πρακτικό σε τρία 
(3) αντίγραφα. 

 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1) Ιωάννης Τσολάκης  2)Χρήστος Ζαφειρόπουλος  3) Έλλη Καμτσιώρα  

 

 
 
Δ)  

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΚΚΟΟΡΡΙΙΝΝΘΘΙΙΩΩΝΝ  

ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ττοουυ  ΆΆρρθθρροουυ  222211  ((ΝΝ..44441122//22001166))  

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.4 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» 

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ 

ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ 
 

Στην Κόρινθο, στις 12/07/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. 
αριθ. 59/670/2021 απόφαση (ΑΔΑ : 6ΙΚ8ΩΛ7-ΡΣ7) της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να 
ελέγξει τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου του αρ. 151508 ηλεκτρονικού διαγωνισμού της 
αρ. 38917/29-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009867494) διακήρυξης του Δήμου, για την προμήθεια με 
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ». 
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Άννα Γιαβάση 

2. Τακτικό Μέλος Χρήστος Ζαφειρόπουλος 

3. Τακτικό Μέλος Έλλη Καμτσιώρα 
 

 
Σύμφωνα με το από 09.06.2022 πρακτικό αρ. 3, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ 
ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι η μοναδική 



ΑΔΑ: ΩΜΣΜΩΛ7-0ΤΘ



συμμετέχουσα στο διαγωνισμό, απεστάλη στον ανωτέρω προσωρινό ανάδοχο, πρόσκληση με αρ. 
21087/16-06-2022, με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις 
δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. 3.2 της αριθ. 38917/29-12-2021 διακήρυξης του διαγωνισμού. 
 

Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού : 

• μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ στις 23/06/2022, ώρα 
11:14:24 και 

• εντύπως, σε κλειστό φάκελο, με την αρ. 23149/24-06-2022 αίτηση.   
Η επιτροπή, διαπίστωσε ότι και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις έχουν υποβληθεί 
εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό τα δικαιολογητικά κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο.   
 

Τα υποβληθέντα από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δικαιολογητικά 
κατακύρωσης μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ είναι το συμπιεσμένο 
αρχείο ΄΄Δικαιολογητικά Κατακύρωσης.7z΄΄ το οποίο περιλαμβάνει τα εξής αρχεία: 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

1 ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ 

(Υπ. Δικαιοσύνης 

155160/13.05.2022) 

- ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ (Υπ. 

Δικαιοσύνης 155158/13.05.2022) 

- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΣ 

(Υπ. Δικαιοσύνης 

78705/13.05.2022) 

- ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 

(Υπ. Δικαιοσύνης 

238083/13.05.2022-Αθήνα (13/18)) 

- ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΚΡΕΜΑΛΗ (Υπ. 

Δικαιοσύνης 238083/13.05.2022-

Αθήνα (07/18)) 

1. Ποινικά Μητρώα_13052022.pdf 

2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 74270867/27.05.2022 

(λήξη ισχύος : 27.06.2022 για 

χρήση εκτός είσπραξης) 

2. ΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

ΛΗΞΗ 27.06.22.pdf 

3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 1368668/08.05.2022  

(λήξη ισχύος : 07.11.2022 για 

συμμετοχή σε διαγωνισμούς) 

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΦΚΑ 

08.05.2022 - 07.11.2022.pd 

4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Εκτύπωση MyAADE (02.06.2022) 4. ΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

02.06.2022.pdf 

5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ 

ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 

26049/27.05.2022 του 

Πρωτοδικείου Αθηνών 

5. 2022 05 27 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΑΣ.pdf 

6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ 

ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ 

3463/10.05.2022 του Πρωτοδικείου 

Αθηνών 

6. 2022 05 10 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ 

ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΑΣ.pdf 

7 ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 3149/31.03.2022 

Επικυρωμένο αντίγραφο από 

δικηγόρο 

7. 2022 03 31_ΑΔΣ Ένορκη Βεβαίωση 

επικυρωση.pdf 

8 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΓΕΜΗ 
Αριθ.Πρωτ.: 1876498.2756361/ 

15.06.2022 

8. 15.06.2022 ΑΣ- ΓΕΜΗ ΓΕΝΙΚΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.pdf 

9 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΕΜΗ 
Αριθ.Πρωτ.: 1876498.2756362/ 

10.06.2022 

9. 2022 06 10 ΑΣ- ΓΕΜΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ.pdf 

10 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

6431/10.06.2022 10. 2022 06 10 ΑΣ- ΕΒΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf 

11 ΦΕΚ 473/28.10.1960 Δελτίο Ανώνυμων 

Εταιρειών και Εταιρειών 

11. ΦΕΚ 473_1960 ΣΥΣΤΑΣΗ.pdf 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

περιωρισμένης ευθύνης 

12 ΦΕΚ 12802/06.11.2007 ΤΕΥΧΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

12. ΦΕΚ 12802 ΔΙΑΣΠΑΣΗ 

+τροποπ.επωνυμίας.pdf 

13 ΓΕΜΗ 1869896/11.12.2019 Ανακοίνωση 13. ΑΣ - Κωδικ.Καταστατικο 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ & με 

σκοπό_11.12.2019.pdf 

14 ΓΕΜΗ 1172079/15.05.2018 Ανακοίνωση 
(ΔΣ) 

14. ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Ανακοίνωση ΕΓΣ 

13.04.2018 Εκλογή ΔΣ.pdf 

15 Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ& Υ.Μ.Σ. 2612924/12.04.2022 Ανακοίνωση 
(εκπροσώπηση της εταιρείας) 

15. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΣ 

12.04.2022.pdf 

16 Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ& Υ.Μ.Σ. 2632580/25.05.2022 Ανακοίνωση 
(εκπροσώπηση της εταιρείας) 

16. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε 2022 05 

25.pdf 

17 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

9001:2015 
Επικυρωμένο αντίγραφο από 
δικηγόρο 
Έλεγχος εγκυρότητας : jWs2h3xD 

17.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001 21-02-14 GR 

2015_signed.pdf 

18 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

14001:2015 
Επικυρωμένο αντίγραφο από 
δικηγόρο 
Έλεγχος εγκυρότητας : Tf94K6uN 

18.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 14001 21-02-14 GR 

2015_signed.pdf 

19 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

45001:2018 
Επικυρωμένο αντίγραφο από 
δικηγόρο 
Έλεγχος εγκυρότητας : 3vRd5WkX 

19.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 45001 21-02-14 

GR_Με βεβαίωση_signed.pdf 

20 Υ.Δ. Ημερομηνία : 23.06.2022 20. ΥΔ_Δήμος Κορινθίων_signed.pdf 

Από τον έλεγχο των ηλεκτρονικών δικαιολογητικών κατακύρωσης προέκυψε ότι : 

3. το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 45001:2018 δεν κατέστη έγκυρο κατόπιν ελέγχου με 

το σχετικό αναφερόμενο κωδικό στην ιστοσελίδα του φορέα πιστοποίησης.  Όμως, 

σύμφωνα με την παρ. Β.5 του άρθρου 2.2.9.2 (Αποδεικτικά μέσα) το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 45001:2018 δεν απαιτείται από την αρ. 38917/29-12-2021 Διακήρυξη, 

οπότε η μη εγκυρότητά του δε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. 

4. Τα λοιπά ηλεκτρονικά δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν πλήρη ως προς το περιεχόμενο 
και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.  

 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή, εξετάζει τα εξωτερικά στοιχεία του εντύπου φακέλου των 
δικαιολογητικών (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π) και διαπιστώνει ότι τα έντυπα δικαιολογητικά 
υποβλήθηκαν σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του 
Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 3.2 της 
38917/29-12-2021 διακήρυξης. 
Η Επιτροπή προχωρά στην αποσφράγιση του εντύπου φακέλου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».   
 
Το περιεχόμενο του φακέλου των έντυπων δικαιολογητικών φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1 ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ (Υπ. Δικαιοσύνης 155160/13.05.2022) 

- ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ (Υπ. Δικαιοσύνης 155158/13.05.2022) 

- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΣ (Υπ. Δικαιοσύνης 78705/13.05.2022) 

- ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Υπ. Δικαιοσύνης 238083/13.05.2022-Αθήνα 

(13/18)) 

- ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΚΡΕΜΑΛΗ (Υπ. Δικαιοσύνης 238083/13.05.2022-Αθήνα 

(07/18)) 

2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 74270867/27.05.2022 

(λήξη ισχύος : 27.06.2022 για χρήση εκτός είσπραξης) 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 1368668/08.05.2022  

(λήξη ισχύος : 07.11.2022 για συμμετοχή σε διαγωνισμούς) 

4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Εκτύπωση MyAADE (02.06.2022) 

5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ 

ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 

26049/27.05.2022 του Πρωτοδικείου Αθηνών 

6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ 

ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ 

3463/10.05.2022 του Πρωτοδικείου Αθηνών 

7 ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 3149/31.03.2022 

Φωτοαντίγραφο επικυρωμένου αντιγράφου από δικηγόρο 

8 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΓΕΜΗ 
Αριθ.Πρωτ.: 1876498.2756361/ 15.06.2022 

9 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΕΜΗ 

Αριθ.Πρωτ.: 1876498.2756362/ 10.06.2022 

10 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

6431/10.06.2022 

11 ΦΕΚ 473/28.10.1960 Δελτίο Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών περιωρισμένης 

ευθύνης 

12 ΦΕΚ 12802/06.11.2007 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

13 ΓΕΜΗ 1869896/11.12.2019 Ανακοίνωση 

14 ΓΕΜΗ 1172079/15.05.2018 Ανακοίνωση (ΔΣ) 

15 Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ& Υ.Μ.Σ. 2612924/12.04.2022 Ανακοίνωση (εκπροσώπηση της εταιρείας) 
16 Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ& Υ.Μ.Σ. 2632580/25.05.2022 Ανακοίνωση (εκπροσώπηση της εταιρείας) 
17 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 9001:2015 
Φωτοαντίγραφο επικυρωμένου αντιγράφου από δικηγόρο 
Έλεγχος εγκυρότητας : jWs2h3xD 

18 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 14001:2015 
Φωτοαντίγραφο επικυρωμένου αντιγράφου από δικηγόρο 
Έλεγχος εγκυρότητας : Tf94K6uN 

19 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 45001:2018 
Φωτοαντίγραφο επικυρωμένου αντιγράφου από δικηγόρο 
Έλεγχος εγκυρότητας : 3vRd5WkX 

20 Υ.Δ. Ημερομηνία : 23.06.2022 

 

Μετά την αποσφράγιση του εντύπου φακέλου των δικαιολογητικών, η επιτροπή προχώρησε στον 

έλεγχο των εντύπων δικαιολογητικών κατακύρωσης.    

Από τον έλεγχο των εντύπων δικαιολογητικών κατακύρωσης προέκυψε ότι :   

Η αρ. 3149/31.03.2022 ένορκη βεβαίωση είναι απλό φωτοαντίγραφο επικυρωμένου αντιγράφου 

από δικηγόρο. 

 
Σύμφωνα με την ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 6 της ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 338/2014 της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) με θέμα: ΄΄Προσαρμογή των διακηρύξεων 

δημοπράτησης συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β στις ρυθμίσεις των ν. 4250/2014, 

4278/2014 και 4281/2014΄΄ και ειδικότερα, στο άρθρο 3 (Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής 

πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων), παρ.3.1. 

(Αντίγραφα δημοσίων εγγράφων) αναφέρεται ότι :  

΄΄Με το άρθρο 1 παρ. 2 του 4250/2014 (Α 74) τροποποιήθηκε το άρθρο 11 του ν. 2690/1999 

(Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) και καταργήθηκε η υποχρέωση προσκόμισης επικυρωμένων 

αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην 

περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού και ορίστηκε ότι εφεξής υποβάλλονται και 

γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις αναφερόμενες δημόσιες υπηρεσίες ευκρινή φωτοαντίγραφα 

των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των εγγράφων αυτών. Σημειωτέον ότι η παραπάνω 

ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες 
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βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων 

αντιγράφων΄΄. 

 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, θα πρέπει: 
1)  να ζητήσει αποσαφηνίσεις/συμπληρώσεις από τον οικονομικό φορέα, σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 103, Ν. 4412/2016, 
2)  να συνεδριάσει εκ νέου, προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. 
 
******************************************************************************** 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία 
(3) αντίγραφα.  

 

 
Η Επιτροπή 
 

1. Άννα Γιαβάση  2. Χρήστος Ζαφειρόπουλος, 3. Έλλη Καμτσιώρα 

 

Ε) 

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

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.5 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» 

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ 

 

Στην Κόρινθο, στις 11/08/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. 
αριθ. 59/670/2021 απόφαση (ΑΔΑ : 6ΙΚ8ΩΛ7-ΡΣ7) της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να 
ελέγξει τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου του αρ. 151508 ηλεκτρονικού διαγωνισμού της 
αρ. 38917/29-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009867494) διακήρυξης του Δήμου, για την προμήθεια με 
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ». 
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Άννα Γιαβάση 

2. Τακτικό Μέλος Χρήστος Ζαφειρόπουλος 

3. Τακτικό Μέλος Έλλη Καμτσιώρα 

 

 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 

6. την αρ. 38917/29.12.2021 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ»  
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7. Το από 12/07/2022 πρακτικό αρ. 4 της επιτροπής αξιολόγησης, 

8. Το έγγραφο της επιτροπής αξιολόγησης με θέμα ΄΄Συμπλήρωση - αποσαφήνιση 

πληροφοριών και δικαιολογητικών΄΄, το οποίο απέστειλε η Επιτροπή στις 14/07/2022 στο 

χειριστή ΕΣΗΔΗΣ του διαγωνισμού προκειμένου να ενημερωθεί ο οικονομικός φορέας 

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

9. Το αρ. 27796/15.07.2022 διαβιβαστικό έγγραφο του χειριστή του διαγωνισμού προς την 

εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προς παροχή συμπληρωματικών δικαιολογητικών 

κατακύρωσης στην επιτροπή διαγωνισμού, 

10. Την εμπρόθεσμη ανταπόκριση του εν λόγω οικονομικού φορέα με τα εξής : 

 
Α/Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΑΡΧΕΙΟ/ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

1 
O αρ. 29704/25.07.2022 φάκελος 

κατάθεσης συμπληρωματικών 

δικαιολογητικών 

-Επικυρωμένο αντίγραφο της αρ. 3149/31.03.2022 ένορκης 

βεβαίωσης από δικηγόρο. 

 

 
Κρίνει ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ 
ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι πλήρη ως 
προς τις απαιτήσεις της αρ. 38917/29-12-2021 διακήρυξης. 
 
Κατόπιν του συνολικού πλέον ελέγχου από την Επιτροπή προκύπτει ότι, τα δικαιολογητικά που 
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το 
άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, έχοντας υπόψη : 

8. την παρ. 3.1.2 «Αξιολόγηση προσφορών» της Διακήρυξης, 

9. Το από 04/02/2022 πρακτικό αρ. 1 της Επιτροπής διαγωνισμού, 
10. Το από 02/06/2022 πρακτικό αρ. 2 της Επιτροπής διαγωνισμού, 
11. Το από 09/06/2022 πρακτικό αρ. 3 της Επιτροπής διαγωνισμού, 
12. Το από 12/07/2022 πρακτικό αρ. 4 της Επιτροπής διαγωνισμού, 
13. Ότι η εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι η μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό, 
14. την τελευταία παράγραφο του άρθρου 3.1.2 της διακήρυξης στην οποία αναφέρεται ότι : 

΄΄Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα 
όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής 
Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης 
του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που 
εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας……΄΄, 

 

εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
 

3. την έγκριση των πρακτικών με αρ. 4 και 5, αλλά και γενικότερα, την έγκριση όλων των 
πρακτικών με αρ. 1,2,3,4,5, ως αναφέρεται και στα επιμέρους πρακτικά κατά περίπτωση. 

4. την κήρυξη της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ανάδοχο της προμήθειας του είδους του διαγωνισμού και 

την κατακύρωση σε αυτήν του είδους, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα: 
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ΣΥΝΟΛΟ 
χωρίς ΦΠΑ 

(€) 
ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΜΕ ΦΠΑ (€) 

1 1 Εκσκαφέας - φορτωτής  τεμάχιο 2 94.000,00 93.800,00 187.600,00 45.024,00 232.624,00 

 

 
******************************************************************************** 

 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 
 
Η Επιτροπή 
 

1. Άννα Γιαβάση , 2. Χρήστος Ζαφειρόπουλος, 3.Έλλη Καμτσιώρα 
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