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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  22-04-2019

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

Πνευματικό,  Δήμαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζήμο  Κωνσταντίνο,  3)Βλάσση  Δημήτριο,

4)Φαρμάκη  Γεώργιο,  5)Ζώγκο  Ανδρέα,  6)Μπάκουλη  Δημήτριο,  7)Νανόπουλο  Βασίλειο,

8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με

τις  α)σε  ορθή  επανάληψη  με  αριθμό  75/2017,  β)με  αριθμό  76/2017  και  γ)με  αριθμό  90/2018

αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Απριλίου 2019, ημέρα

της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ.

14058/18-04-2019 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 έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε

vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση

Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 4)Ζώγκος Ανδρ.,

5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Φαρμάκης Γεωργ..

 

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ 158  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  «Έγκριση

πρακτικού  επιτροπής  αξιολόγησης  για  τη  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης  του  έργου

«Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων

στις  Δ.Ε.  Άσσου-Λεχαίου  και  Τενέας  του  Δήμου  Κορινθίων,  Περιφερειακής  Ενότητας

Κορινθίας,  που επλήγη από τη φυσική  καταστροφή της  29ης και  30ης Σεπτεμβρίου  2018»

προϋπολογισμού μελέτης 850.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)»  υπενθυμίζει στα μέλη

της  Επιτροπής  την  αριθμ.  15/152/2019  απόφασή  της,  με  την  οποία  εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές

προδιαγραφές  και  ο  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  της  αριθμ.  7/2019  μελέτης,  ορίστηκε  η  με

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2(γ) και 32Ατου Ν.

4412/2016, επιλογή αναδόχου κατασκευής του εν λόγω έργου, διότι το έργο αφορά σε αποκατάσταση

ζημιών από φυσική καταστροφή  που σε καμία περίπτωση δεν απορρέει  από ευθύνη του Δήμου

Κορινθίων και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στις ανοικτές, κλειστές

ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση για την αποκατάσταση και καλή επαναλειτουργία
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των υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη και την στις 29/08/2019 λήξη προθεσμίας κήρυξης των Δ.Ε.

Άσσου  -  Λεχαίου  και  Τενέας  σε  κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης,  και  καθορίστηκαν  οι  όροι  της

πρόσκλησης  προς  περιορισμένο  αριθμό  οικονομικών  φορέων  για  επιλογή  αναδόχου  για  την

κατασκευή του ανωτέρω έργου, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και

αποσφράγισης  αυτών  στις  17-04-2019,  από την  αρμόδια  επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού,  η

οποία ορίστηκε με την αριθμ. 15/152/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

    Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 17-04-2019 πρακτικό επιτροπής

αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο σε

τακτική συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης αποσφραγίστηκαν οι υποφάκελοι δικαιολογητικών και

οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων, στους οποίους απευθύνθηκε η αριθμ. 13254/12-

04-2019 πρόσκληση  και  συγκεκριμένα  των  1)GEOGENESIS A.E.  (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ  Α.Ε.),

2)ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ και 3)ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε..

  Ακολούθως, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής

των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, από τον οποίο προέκυψε

ότι όλες οι οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν είναι ομαλές και καταχωρήθηκαν κατά σειρά

μειοδοσίας ως εξής:

Διαγωνιζόμενος Οικονομική Προσφορά (%)
GEOGENESIS A.E. 11,45 %
ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 10,00 %
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 7,00 %

  Κατόπιν, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη σε έλεγχο των δικαιολογητικών των οικονομικών φορέων

κατά τη σειρά της μειοδοσίας, από τον οποίο προέκυψε ότι οι προσφορές όλων των συμμετεχόντων

οικονομικών φορέων γίνονται δεκτές.  Στη συνέχεια και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ.

13254/12-04-2019 πρόσκληση, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών

κατακύρωσης μόνο για τον πρώτο μειοδότη  GEOGENESIS A.E.  (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.).   Μετά  το

πέρας του ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, η επιτροπή αξιολόγησης της

εν λόγω διαπραγμάτευσης γνωμοδοτεί για την ανάθεση της σύμβασης για την εκτέλεση του εν θέματι

έργου  στον  προσωρινό  ανάδοχο  οικονομικό  φορέα  με  την  επωνυμία  GEOGENESIS A.E.

(ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.) με μέση έκπτωση 11,45% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

    Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:

-οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα,

-δεν  είναι  δυνατή η  τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται  για  τις  ανοικτές,  κλειστές  ή  με

διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την αποκατάσταση και

καλή  επαναλειτουργία  των  υποδομών,  λαμβάνοντας  υπόψη  και  την  στις  29/08/2019  λήξη

προθεσμίας κήρυξης των Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου και Τενέας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,

-οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του

Δήμου,
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ο  Πρόεδρος  προτείνει  την  έγκριση  του  από  17-04-2019  πρακτικού  επιτροπής  αξιολόγησης  της

διαπραγμάτευσης για το  ως άνω έργο και  την  κήρυξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία

GEOGENESIS A.E. (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.) σε ανάδοχο της εν λόγω δημόσιας σύμβασης με μέση

έκπτωση 11,45%  επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

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

Προέδρου, τον σχετικό φάκελο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό

της επιτροπής αξιολόγησης, τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση

του Προέδρου και οι οποίες α)οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, β)δεν είναι δυνατή η τήρηση

των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με

δημοσίευση  προκήρυξης  διαγωνισμού,  για  την  αποκατάσταση  και  καλή  επαναλειτουργία  των

υποδομών, γ)οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από

ευθύνη του Δήμου, την στις 29/08/2019 λήξη προθεσμίας κήρυξης των Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου και

Τενέας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει,

και των άρθρων 32 παρ.2(γ) και 32Ατου Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες

σχετικές διατάξεις    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Βασ., με αρνητική ψήφο, διότι, όπως είπε «η διαδικασία
διαπραγμάτευσης, που ακολουθήθηκε, δεν είναι συμφέρουσα για το Δήμο Κορινθίων.  Οι

εκπτώσεις της τάξεως 11,45% έναντι 50-60% της συνήθους για όμοια έργα πρακτικής είναι
απαράδεκτες.  Διαφωνώ με την ανάθεση και ζητώ επανάληψη της διαδικασίας των προσφορών

περιλαμβάνοντας σε αυτήν και άλλες εταιρείες.»)
  

   Α.-  Εγκρίνει το  από 17-04-2019  πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  προσφορών και

ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  της επιτροπής αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2(γ) και 32Ατου Ν. 4412/2016,  για τη

σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΑΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29ης ΚΑΙ  30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 προϋπολογισμού μελέτης

850.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. 

     Β.-  Ανακηρύσσει  ανάδοχο της  εν λόγω διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς  προηγούμενη

δημοσίευση και αναθέτει την δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του ως άνω έργου στον οικονομικό

φορέα με την επωνυμία  GEOGENESIS A.E.  (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.) (Θεσσαλονίκης 16,  Χολαργός,

Α.Φ.Μ. 099364380, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), με αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 19462 για έργα Οδοποιίας

3ης Τάξης, με μέση έκπτωση 11,45% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

     Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του

άρθρ. 105 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν.4412/2016.
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      Δ.- Το έργο χρηματοδοτείται  από τη ΣΑΕ 871 του ΠΔΕ του Υπουργείου Υποδομών και

Μεταφορών  και  συγκεκριμένα  σε  βάρος  του  προϋπολογισμού  του  ενάριθμου  του  έργου

2018ΣΕ87100008.  Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων

οικονομικού έτους 2019 με ΚΑ 64/7333.0006 ποσού 850.000,00€ με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών

των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και

Τενέας του Δήμου Κορινθίων,  Περιφερειακής Ενότητας  Κορινθίας,  που επλήγη από τη φυσική

καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018». 

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

    Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/158/2019.-  

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 30-04-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Επισυνάπτεται το από 17-04-2019 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης:

Ελληνική Δημοκρατία 
Δήμος Κορινθίων
Επιτροπή Αξιολόγησης Σύναψης 
Σύμβασης 

Κόρινθος 17/04/2019
Αριθμός  πρωτ.  πρόσκλησης  σε  διαπραγμάτευση  χωρίς
δημοσίευση : 13254/12-4-19
ΑΔΑΜ Πρόσκλησης: 19PROC004789054

      Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη της Σύμβασης του Έργου 
«Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων 

      στις Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας, 
που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018»

Με τη διαδικασία της πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων, σε διαπραγμάτευσηΜε τη διαδικασία της πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων, σε διαπραγμάτευση
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρα 32 και 32Α του Ν4412/2016),χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρα 32 και 32Α του Ν4412/2016),
με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομικήμε  σφραγισμένες  προσφορές  και  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου ««ΑποκατάστασηΑποκατάσταση
ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίουζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου
και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ηςης και και
3030ηςης Σεπτεμβρίου 2018 Σεπτεμβρίου 2018»» προϋπολογισμού  προϋπολογισμού 850.000,00850.000,00 € € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}. {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

Στην Κόρινθο σήμερα, την 17/04/2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  11:00 οι πιο κάτω:
1. Νικόλαος Κακάβας, Μηχανικός ΤΕ,  πρόεδρος της επιτροπής
2. Αναστασία Θεοδοσίου, Μηχανικός ΠΕ,  τακτικό μέλος &
3. Ευθύμιος Πέππας, Μηχανικός ΠΕ, αναπληρωματικό μέλος

που  αποτελούμε  την  επιτροπή  αξιολόγησης  για  τη  σύναψη  της  σύμβασης  του  έργου»  (αριθμ.
15/152/2019 Α.Ο.Ε.), έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 13254/12-4-19 πρόσκληση σε περιορισμένο
αριθμό  οικονομικών  φορέων,  σε  διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση,  λόγω
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κατεπείγουσας  ανάγκης,  συνήλθαμε  σε  τακτική  συνεδρίαση  και  ο  πρόεδρος  της  Επιτροπής
επικοινώνησε με το πρωτόκολλο, από όπου και παρέλαβε τις τρεις προσφορές που υποβλήθηκαν
από  τους  τρεις  Οικονομικούς  Φορείς  στους  οποίους  απευθύνθηκε  η  Πρόσκληση,  οι  οποίοι
καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα [1]: 

ΠΙΝΑΚΑΣ [1]
Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Αριθμός Πρωτοκόλλου

1 GEOGENESIS A.E. 13747/17-4-2019
2 ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 13753/17-4-2019
3 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 13762/17-4-2019

Ακολούθως,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνουμε  στην  αποσφράγιση  των  φακέλων
προσφορών,  και  των  υποφακέλων  δικαιολογητικών  και  οικονομικών  προσφορών,  επίσης
κάνουμε  έλεγχο  των  οικονομικών  προσφορών,  δηλαδή  της  ολόγραφης  και  αριθμητικής
αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης.
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η
μέση  έκπτωση  προσφοράς  (Εμ),  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στα  άρθρα  95  και  98  του  ν.
4412/2016.

Από τον έλεγχο ομαλότητας των προσφορών προκύπτει  ότι όλες οι προσφορές είναι ομαλές
και  καταχωρούνται  κατά  τη  σειρά  μειοδοσίας  στο  παρών  πρακτικό  της  επιτροπής  ως
ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ [2]
Διαγωνιζόμενος Οικονομική Προσφορά (%)

GEOGENESIS A.E. 11,45 %
ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 10,00 %
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 7,00 %

Στη  συνέχεια,  ελέγχουμε   τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  κατά  τη  σειρά  της  μειοδοσίας,
αρχίζοντας  από  τον  πρώτο  μειοδότη.  Στον  Πίνακα  3  που  ακολουθεί  γίνεται  καταγραφή  του
αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφερόντων: 

ΠΙΝΑΚΑΣ [3]
α/α Διαγωνιζόμενος Αριθμός

Πτυχίου
Τάξη Πτυχίου ΤΕΥΔ Δικαιολογητικά

Κατακύρωσης
1ος GEOGENESIS A.E. 19462 3η ΟΔΟΠΟΙΙΑ X Χ
2ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 26604 2η ΟΔΟΠΟΙΙΑ X Χ
3ος ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 15382 4η ΟΔΟΠΟΙΙΑ X Χ

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 13254/12-4-2019  προβαίνουμε
στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης μόνο για τον 1ο μειοδότη, όπως φαίνεται
στον Πίνακα που ακολουθεί: 

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού 
Απόσπασμα Ποινικού 
Μητρώου (για μέλη ΔΣ 
και προέδρου και 
Δ/ντα συμβούλου)

ΝΑΙ 119644/27-3-19 (11/13)
119644/27-3-19 (12/13)
1758/22-3-19 (1/1)

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης 
Διαφάνειας & 
Ανθρώπινων 
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Δικαιωμάτων
Φορολογική 
Ενημερότητα 
Επιχείρησης

ΝΑΙ 66458566/28-3-19
(λήξη ισχύος την 28-4-19)

ΑΑΔΕ

Ασφαλιστική 
Ενημερότητα 
Επιχείρησης 

ΝΑΙ καλύπτεται από Ενημερότητα 
Πτυχίου (λήξη ισχύος 
30/7/2019)

Ασφαλιστική 
Ενημερότητα για έργα 
που εκτελεί 

ΝΑΙ καλύπτεται από Ενημερότητα 
Πτυχίου &
153239/28-3-19 (λήξη ισχύος 
153239/27-9-19)

Μη κήρυξη σε 
πτώχευση, 
αναγκαστική 
διαχείριση, 
εκκαθάριση κλπ 

ΝΑΙ καλύπτεται από Ενημερότητα 
Πτυχίου
&

Αριθμ. 387/27-3-19 Ένορκη 
βεβαίωση

Ειρηνοδικείο 
Κορίνθου

Λοιπές περιπτώσεις 
παραγράφου Α.4. 
άρθρου 22 της 
πρόσκλησης

ΝΑΙ Υ.Δ.

Δεν έχει εκδοθεί σε 
βάρος του απόφαση 
αποκλεισμού (άρθρο 
74 Ν4412/2016)

ΝΑΙ Υ.Δ.

Μη διάπραξη 
επαγγελματικού 
παραπτώματος  

ΝΑΙ καλύπτεται από Ενημερότητα 
Πτυχίου

Πιστοποιητικό  ΣΕΠΕ Αριθμ. 387/27-3-19 Ένορκη 
βεβαίωση

Ειρηνοδικείο 
Κορίνθου

Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας  -  Ανεκτέλεστες συμβάσεις
Μη υπέρβαση ορίου 
ανεκτέλεστου 
υπολοίπου 
εργολαβικών 
συμβάσεων

ΝΑΙ καλύπτεται από Ενημερότητα Πτυχίου

Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Βεβαίωση Εγγραφής 
στο ΜΕΕΠ 

ΝΑΙ Δ15/5515/4-4-17
(με λήξη ημερομηνίας ισχύος 
Βεβαίωσης την 3-10-19)

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.

Ενημερότητα Πτυχίου ΝΑΙ Δ24/1455/25-2-19
(με λήξη ημερομηνίας ισχύος 
Βεβαίωσης την 21/02/2020)

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης Α.Ε.
Δικαιολογητικά 
νομιμοποίησης

ΝΑΙ καλύπτεται από Ενημερότητα Πτυχίου

Πρακτικό συνεδρίασης
ΔΣ εταιρείας για 
συμμετοχή στη 

ΝΑΙ από 15/4/19 Πρακτικό
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διαδικασία

Ολοκληρώνοντας  το  Πρακτικό  της  Επιτροπή  εισηγείται  στην  Ο.Ε.  του  Δήμου  Κορινθίων  την
ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο  «GEOGENESIS A.E.»  με μέση έκπτωση  11,45
%. 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

Νικόλαος Κακάβας Αναστασία Θεοδοσίου  Ευθύμιος Πέππας



ΑΔΑ: ΨΨ9ΒΩΛ7-ΨΛΚ


	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
	Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη της Σύμβασης του Έργου
	«Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων
	στις Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας,
	που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018»
	Με τη διαδικασία της πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων, σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρα 32 και 32Α του Ν4412/2016), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018» προϋπολογισμού 850.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.


		2019-04-30T12:12:03+0300
	EIRINI CHOURSALA


		2019-04-30T12:44:50+0300
	Athens




