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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ: ΔΕΛΦΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
για ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων». 

Στο Δήμο Δελφών σήμερα στις 9 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνεδρίασε, η 
επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)», )», που έχει συγκροτηθεί δια της υπ’ αριθμ. 30/342/9.9.2022 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 108 του ν. 4782/2021. Η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται βάσει της 19878/15.9.2022 διακήρυξης 

του Αντιδημάρχου Δελφών και της από 24/6/2022 συνταχθείσας μελέτης της Διεύθυνσης Μελετών, 
Λειτουργίας και συντήρησης υποδομών. 
 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 Ο Ανδρώνος Δημήτριος του Γεωργίου, του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, τακτικό μέλος με την ιδιότητα 

του Προέδρου της Επιτροπής 
 Η Περδίκη Βασιλική του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού-Διοικητικού, τακτικό μέλος. 

 Ο Μπάκας Ευθύμιος του Οδυσσέα του κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού τακτικό μέλος. 
 

Έργο της επιτροπής είναι να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υπέβαλλε η προσωρινή 
ανάδοχος εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ, Κουτσοχέρα 

8, 25100 ΑΙΓΙΟ, ΑΦΜ 094270233 ΔΟΥ Αιγίου, στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.  

Τα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στις 8/11/2022 και ώρα 13:05. 

Στάδιο 3 Έλεγχος Δικαιολογητικών κατακύρωσης 

Διενεργήθηκε ηλεκτρονική παραλαβή από το σύστημα ΕΣΗΔΗΣ των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Καταγράφονται τα δικαιολογητικά αναλυτικά: 

1.α Αριθμ. 5861/12.10.2022 Αντίγραφο ποινικού μητρώου Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αιγίου του Αθανασίου 

Ανδριανόπουλου του Ανδρέα. 
1.β Αριθμ. 5862/12.10.2022 Αντίγραφο ποινικού μητρώου Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αιγίου της Χριστίνας 

Θανασούλια του Γεωργίου. 
1.γ Αριθμ. 526845/18.10.2022 Αντίγραφο ποινικού μητρώου Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών του Σταύρου 

Ζούγλα του Ιωάννη. 
1.δ Αριθμ. 52584/18.10.2022 Αντίγραφο ποινικού μητρώου Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών της Αναστα-

σίας Παπάρα του Απόστολου.  

Οι ανωτέρω αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 
2.i.α Αριθμ. 75089016/8.9.2022 Φορολογική Ενημερότητα της εταιρείας που ίσχυε μέχρι 8/10/2022. 

    β Αριθμ. 75520366/31.10.2022 Φορολογική Ενημερότητα της εταιρείας που λήγει στις 30/11/2022. 
2.ii  Αριθμ. 2004558/11.7.2022 Ασφαλιστική Ενημερότητα της εταιρείας από e-ΕΦΚΑ ισχύουσα έως 10/1/ 

2023. 

2.iii Από 8/11/22 Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου της εταιρείας, ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητι-
κή απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από μέρους της εταιρείας.  
3.i Αριθμ 507/29.8.2022 Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας Πρωτοδικείου Αιγίου, με το οποίο βεβαιού-

ται ότι δεν κατατέθηκε δικόγραφο αίτησης και επομένως δεν έχει εκδοθεί απόφαση περί: 

 Συνδιαλλαγής - εξυγίανσης ή και για προληπτικά μέτρα του άρθρου 50 Ν.4738/2020 ή του 
άρθρου 106α Ν.3588/2007. 

 Υπαγωγής στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης - ειδικής διαχείρισης. 

 Πτώχευσης ή δήλωσης παύσης πληρωμών ή προληπτικών μέτρων του άρθρου 86  Ν. 4738/2020 ή 
του άρθρου 10 Ν.3588/2007 

 Σχεδίου αναδιοργάνωσης  

 Περί λύσεως 
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 Υπαγωγής σε έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων με δεσμευτική  δήλωση για το 

σύνολο των πιστωτών. 

 Υπαγωγής σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης. 

 Αίτηση υπαγωγής σε εκκαθάριση. 

3.ii Το αριθμ. 1981125.2923510/3.10.2022 Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ από το οποίο προκύπτει ότι το 
νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση Γενικής Συνέλευσης. 

3.iii Καρτέλα “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης. 

5. Υπεύθυνη δήλωση Προέδρου εταιρείας περί μη επιβολής σε βάρος της επιχείρησης της κύρωσης του ορι-
ζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (η ίδια ΥΔ που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2.iii ανωτέρω) 

6. Το Αριθμ. 1281/31.10.2022 Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Αχαΐας, με ημερομηνία ίδρυσης της επιχεί-
ρησης την 18/2/1998 

7. Κωδικοποιημένο καταστατικό της επιχείρησης καταχωρημένο στο ΓΕΜΗ την 8/3/2022 
8. Αριθμ. 1981125.2923511/4.10.2022 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ. 

9. Αριθμ. 1981125.2923512/3.10.2022 Αναλυτικό Πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ. 
 

Κατατέθηκαν επίσης: 

 Ατομικές ασφαλιστικές ενημερότητες των 4 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 

 Πιστοποιητικό 65/2022 Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας. 

 Δύο Έγγραφα του επιμελητηρίου Αχαΐας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 Διάφορα ΦΕΚ που αφορούν την Επιχείρηση (28 σελίδες) 

Που δεν ζητήθηκαν για να υποβληθούν και συνεπώς δεν εξετάζονται ούτε λαμβάνονται υπόψη. 

Φυσικός φάκελος με έντυπα αντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του 

Δήμου Δελφών την 9/11/2022 με αριθμό 24519. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώνουμε ότι τα υποβληθέντα δικαιολογη-

τικά είναι πλήρη και κατά τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη. 

Κατά συνέπεια, και ολοκληρώνοντας τη διαδικασία του διαγωνισμού, η επιτροπή του διαγωνισμού και 
αξιολόγησης προσφορών 

Εισηγείται προς την οικονομική επιτροπή 

να αναδείξει οριστικό ανάδοχο και να κατακυρώσει τον διαγωνισμό στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟ-

ΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ, Κουτσοχέρα 8, 25100 ΑΙΓΙΟ, ΑΦΜ 094270233 
ΔΟΥ Αιγίου, αντί καθαρού ποσού 60.268 €, ΦΠΑ 24% 14.464,32, συνολικό ποσό με ΦΠΑ 74.732,32 €, και 

το περιγραφόμενο στον κατωτέρω πίνακα συμβατικό αντικείμενο και σύμφωνα με την αριθμ. 35/434/21.10. 
2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1. Πλαστικοί απορριμματοφόροι κάδοι 1.100 λίτρων με ποδομοχλό 250 220,00 € 55.000  

2. 
Καπάκια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 770 λίτρων (με τα εξαρτήμα-
τα για την τοποθέτησή τους στο κυρίως σώμα του κάδου)  

25 57,00 € 1.425  

3. 
Καπάκια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων (με τα εξαρτή-
ματα για την τοποθέτησή τους στο κυρίως σώμα του κάδου) 

61 63,00 € 3.843  

  ΣΥΝΟΛΟ 60.268,00  

  Φ.Π.Α. 24% 14.464,32  

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 74.732,32  

 
Για διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βε-

βαιώθηκε, υπογράφεται ως κάτωθι. 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΩΝΟΣ 

  

 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΡΔΙΚΗ                         ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ 

 


