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Αριθμός Πρακτικού 33
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 17-09-2019

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

Δήμαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήμαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό
Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με
αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου
Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε σήμερα τηv 17 η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00
σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 31720/13-9-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ
της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και
vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Μπίτζιος Δημ., 4)Κόλλια Κων.,
5)Πούρος Γεώργ., 6)Πνευματικός Αλέξ., 7)Ταγαράς Βασ., 8)Σταυρέλης Νικ., 9)Κορδώσης Χρ..
Απόντες
Ουδείς.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 376η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση
πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της
υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
προϋπολογισμού μελέτης 223.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)», υπενθυμίζει στα μέλη
την υπ' αριθμ. 21/241/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ.
65/2018 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι υπηρεσία, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον
εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 15-07-2019. Ο εν λόγω ηλεκτρονικός διαγωνισμός προκηρύχθηκε με
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την υπ' αριθμ. 21963/26-06-2019 διακήρυξη διαγωνισμού και έλαβε αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
τον αριθμό 68938.

Κατόπιν, με την υπ' αριθμ.27/311/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο εν λόγω διαγωνισμό κατά
τέσσερις (4) ημέρες, ήτοι η καταληκτική ημερομηνία του εν λόγω διαγωνισμού διαμορφώθηκε στις
19-07-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Ακολούθως, με την υπ'αριθμ.30/347/2019 σε ορθή επανάληψη Απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής α)Εγκρίθηκαν τα εξής Πρακτικά : 1) από 25-07-2019 Πρακτικό αποσφράγισης
προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και 2) από
06-08-2019 Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής
αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν λόγω υπηρεσία, β) Έγινε αποδεκτή η προσφορά του
οικονομικού φορέα ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E. με αύξοντα αριθμό προσφοράς
συστήματος τον αριθμό 144476, η οποία προχώρησε στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης
της οικονομικής προσφοράς, γ)Ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την εν λόγω υπηρεσία
ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E. με ποσό προσφοράς
223.200,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ) ήτοι, ποσό προσφοράς 180.000,00 προ Φ.Π.Α., ο οποίος σε συνέχεια
των ανωτέρω, με το υπ'αριθμ.πρωτ.28721/19-08-2019 έγγραφο προσεκλήθη να υποβάλλει τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης για τον εν θέματι διαγωνισμό, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.2 του άρθρου 3 της υπ'αριθμ. 21963/26-06-2019 διακήρυξης
του διαγωνισμού.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των μελών της Επιτροπής το από 27-08-2019 το οποίο
μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 13-09-2019, Πρακτικό Αρ.3, αποσφράγισης
και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού
της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το
οποίο :
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. 3
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ»
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.
Στην Κόρινθο, την 27-8-2019, ημέρα Τρίτη και περί ώρα 14:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που
συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να
αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που
υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας του στον υπ. αριθ. αριθ. 68938 ηλεκτρονικό διαγωνισμό
της υπ. αριθ. 21963/26-6-2019 διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ».
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Σαββανού Ελένη
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2.

Τακτικό Μέλος

Γιαβάση Άννα

3.
Τακτικό Μέλος
Σούκουλης Αντώνιος
Με το υπ’ αριθμ. 2 Πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια της με αριθμ. 23/2018 μελέτης η Επιτροπή
πρότεινε:
την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E. για την
υπηρεσία μεταφοράς προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας δαπάνης 180.000,00€ και
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% 223.200,00€.
Το πρακτικό εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 347/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και
κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες.
Στην συνέχεια απεστάλη στις 19/8/2019 στον προσωρινό ανάδοχο η 28721/19-8-2019 πρόσκληση
με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της, τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.2 του άρθρου 3 της 21963/266-2019 αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισμού.
Σύμφωνα με το άρθρο 3.2. της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον
προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf
και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
του εν λόγω διαγωνισμού.
Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, συνδέθηκε στο
σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του
τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό και διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί
εμπρόθεσμα, στο διαγωνισμό τα δικαιολογητικά κατακύρωσης από τους προσωρινούς αναδόχους.
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο
περιεχόμενο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 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 τα δικαιολογητικά. Αμέσως
μετά την παραπάνω διαδικασία τα δικαιολογητικά αποσφραγίσθηκαν με αποτέλεσμα να είναι
δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβλήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ 22-08-2019 από τον οικονομικό
φορέα ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E.
Επίσης κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου λαμβάνοντας τον 29339/26-8-2019 αριθμό
πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, ως αυτό προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος
παραδόθηκε στην Επιτροπή και του οποίου η κατάθεση είναι εμπρόθεσμη.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΕΜΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΑΔΕ ΤΑXISNET ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ, ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ,
ΠΑΥΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΕΡΓΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
ΑΔΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Την 5/9/2019 υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά συμπληρωματικά δικαιολογητικά τα οποία κατατέθηκαν
και σε φάκελο ο οποίος έλαβε τον αριθμό 30745/6-9-2019
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Στην συνέχεια την 10η/9/2019 υποβλήθηκε ηλεκτρονικά συμπληρωματικό δικαιολογητικό το οποίο
κατατέθηκε και σε φάκελο ο οποίος έλαβε τον αριθμό 31163/10-9-2019
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ)
Η Επιτροπή σε διαδοχικές συνεδριάσεις προχώρησε προχώρησε σε αποσφράγιση των φακέλων
και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
Από τον ανωτέρω έλεγχο προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά αλλά και
σε έντυπη μορφή από τον οικονομικό φορέα ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E. είναι πλήρη
και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.
H Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης μετά από συνεχείς
συνεδριάσεις εισηγείται:
Α) την κήρυξη του οικονομικού φορέα ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E. σε ανάδοχο της
υπηρεσίας για την ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
α/α
1

Ειδος

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ
600000
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
0,30

ΣΥΝΟΛΟ
180.000,00
180.000,00
43.200,00
223.200,00

Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων.
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο
καθαρόγραψε, και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 27-08-2019 το οποίο μετά
από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 13-09-2019 πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δι-
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καιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την σύναψη της εν λόγω δημόσιας σύμβασης και την κήρυξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E. σε ανάδοχο της υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ με προσφερόμενη τιμή μονάδας ( €/tn km)
0,30 € και με συνολικό ποσό προσφοράς 223.200,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ) ήτοι, ποσό προσφοράς
180.000,00 προ Φ.Π.Α..
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ'όψιν τον σχετικό φάκελο
του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016, του Ν.
4555/2018, όπως ισχύουν, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Εγκρίνει το από 27-08-2019 το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 1309-2019 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής
αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της
υπηρεσίας

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

προϋπολογισμού μελέτης 223.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που έλαβε αύξοντα
αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό

68938, το οποίο

επισυνάπτεται στην παρούσα.
Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει τη δημόσια σύμβαση για την
ανωτέρω υπηρεσία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 21963/26-06-2019 διακήρυξη διαγωνισμού και την
υπ'αριθμ. 65/2018 σχετική μελέτη, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
CARGO A.E. (Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου, Τ.Κ. 20100, Α.Φ.Μ. 997549741, Δ.Ο.Υ.Κορίνθου), με
αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό144476, με προσφερόμενη τιμή
μονάδας ( €/tn km) 0,30 € και με συνολικό ποσό προσφοράς 223.200,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ) ήτοι,
ποσό προσφοράς 180.000,00 προ Φ.Π.Α., ως ο κάτωθι πίνακας:

α/α
1

Ειδος

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ
600000
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
0,30

ΣΥΝΟΛΟ
180.000,00
180.000,00
43.200,00
223.200,00
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Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για την εν λόγω προμήθειας 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 ο Δήμος Κορινθίων. Η δαπάνη για
την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. 20/6277.0001 ποσού 223.200,00€ με τίτλο «Σύναψη
σύμβασης για μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας».
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33/376//2019.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 20-09-2019
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Επισυνάπτεται το από 27-08-2019 που μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 13-092019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης:

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. 3
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ»
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

Στην Κόρινθο, την 27-8-2019, ημέρα Τρίτη και περί ώρα 14:00, στα γραφεία της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, (Δημοκρατίας
1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/2019 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν στα
πλαίσια της διαδικασίας του στον υπ. αριθ. αριθ. 68938 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της
υπ. αριθ. 21963/26-6-2019 διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την
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«ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ».
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α
1.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος

ΣΤΗΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

2.

Τακτικό Μέλος

Γιαβάση Άννα

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

Σαββανού Ελένη

Με το υπ’ αριθμ. 2 Πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών
προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια της με αριθμ.
23/2018 μελέτης η Επιτροπή πρότεινε:
την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E.
για την υπηρεσία μεταφοράς προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας δαπάνης
180.000,00€ και συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% 223.200,00€.
Το πρακτικό εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 347/2019 Απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες.
Στην συνέχεια απεστάλη στις 19/8/2019 στον προσωρινό ανάδοχο η 28721/19-82019 πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα
ημερών από την κοινοποίηση της, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 3.2 του άρθρου 3 της 21963/26-6-2019 αναλυτικής διακήρυξης
του διαγωνισμού.
Σύμφωνα με το άρθρο 3.2. της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά,
υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού.
Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό και διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, στο διαγωνισμό τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης από τους προσωρινούς αναδόχους.
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η
πρόσβαση στο περιεχόμενο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 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 τα δικαιολογητικά. Αμέσως μετά
την παραπάνω διαδικασία τα δικαιολογητικά αποσφραγίσθηκαν με αποτέλεσμα να
είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.
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Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβλήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ 22-08-2019 από τον
οικονομικό φορέα ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E.
Επίσης κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου λαμβάνοντας τον 29339/26-8-2019
αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, ως αυτό προβλέπεται στη
διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε στην Επιτροπή και του οποίου η κατάθεση είναι
εμπρόθεσμη.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΕΜΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΑΔΕ ΤΑXISNET ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ, ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ΠΑΥΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ,
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
ΑΔΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Την 5/9/2019 υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά συμπληρωματικά δικαιολογητικά τα οποία
κατατέθηκαν και σε φάκελο ο οποίος έλαβε τον αριθμό 30745/6-9-2019
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΙ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Στην συνέχεια την 10η/9/2019 υποβλήθηκε ηλεκτρονικά συμπληρωματικό
δικαιολογητικό το οποίο κατατέθηκε και σε φάκελο ο οποίος έλαβε τον αριθμό
31163/10-9-2019
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ)
Η Επιτροπή σε διαδοχικές συνεδριάσεις προχώρησε προχώρησε σε αποσφράγιση
των φακέλων και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και στον
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Από τον ανωτέρω έλεγχο προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν
ηλεκτρονικά αλλά και σε έντυπη μορφή από τον οικονομικό φορέα
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ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E.
είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα
προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.
H Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης μετά
από συνεχείς συνεδριάσεις εισηγείται:
Α) την κήρυξη του οικονομικού φορέα ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E. σε
ανάδοχο της υπηρεσίας για την ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
α/α
1

Ειδος

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ
600000
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
0,30

ΣΥΝΟΛΟ
180.000,00
180.000,00
43.200,00
223.200,00

Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Κορινθίων.
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό
το οποίο καθαρόγραψε, και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

Σαββανού Ελένη

Η Επιτροπή
Γιαβάση Άννα

Σούκουλης Αντώνιος

