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Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  14-10-2019

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

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής,  3)Μπίτζιο  ∆ηµήτριο,  Αντιδήµαρχο  Καθαριότητας,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε

αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής

Επιτροπής  για  την  περίοδο  2019 -  2021 και  β)µε  αριθµό  30467/4-9-2019 απόφαση  ∆ηµάρχου

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής, συvεδρίασε σήµερα τηv 14η Οκτωβρίου 2019, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα 09:00

σε  τακτική συvεδρίαση  και  ύστερα  από  τηv  υπ'  αριθµ.  35571/10-10-2019  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.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρ.,  3)Μπίτζιος  ∆ηµ.,  4)Κόλλια  Κων.,

5)Πούρος Γεώργ., 6)Πνευµατικός Αλέξ., 7)Ταγαράς Βασ., 8)Σταυρέλης Νικ., 9)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς 

Ουδείς.

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

         ΑΠΟΦΑΣΗ 420  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση

πρακτικού  επιτροπής  αξιολόγησης διαγωνισµού  για τη  σύναψη  δηµόσιας σύµβασης του

έργου  ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ προϋπολογισµού  µελέτης 230.000,00€

(συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.)» υπενθυµίζει στα  µέλη  της  Επιτροπής  την  αριθµ.  17/164/2019

απόφασή της, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δηµοπράτησης και ο

ενδεικτικός  προϋπολογισµός  της  αριθµ.19/2019  µελέτης,  ορίστηκε  η  µε  ηλεκτρονικό  ανοιχτό

διαγωνισµό  επιλογή  αναδόχου  για  την  εκτέλεση  του  εν  λόγω  έργου  και  καθορίστηκαν  οι  όροι

διακήρυξης  του  ηλεκτρονικού  ανοικτού  διαγωνισµού  για  την  εκτέλεση  του  εν  θέµατι  έργου,  µε

ηµεροµηνία  λήξης  της  προθεσµίας  υποβολής  των προσφορών στις  19-06-2019 και ηµεροµηνία

αποσφράγισης  των  προσφορών  στις  27-06-2019,  από  την  αρµόδια  επιτροπή  αξιολόγησης

διαγωνισµού, η οποία ορίστηκε µε την αριθµ. 21/231/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.  Ο ως
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άνω  ηλεκτρονικός  διαγωνισµός  έλαβε  αύξοντα  αριθµό  ηλεκτρονικού  διαγωνισµού  συστήµατος

ΕΣΗ∆ΗΣ τον αριθµό 83056.

        Ακολούθως, µε την αριθµ. 26/287/2019  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από

27-06-2019 πρακτικό της Επιτροπής  αξιολόγησης  του  εν θέµατι διαγωνισµού  και ανακηρύχθηκε

προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισµού αυτού ο οικονοµικός φορέας µε την επωνυµία  ΠΙΣΤΕΥΟΣ

Α.Ε., µε αριθµό προσφοράς συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ τον αριθµό 124258 και αριθµό εγγραφής στο

ΜΕΕΠ 26604 για έργα Οικοδοµικά 2ης Τάξης, µε µέση έκπτωση 50,63% επί του προϋπολογισµού

της µελέτης, ο οποίος κλήθηκε µε το αριθµ. 30192/02-09-2019  έγγραφο του ∆ήµου Κορινθίων να

υποβάλλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

        Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν της Επιτροπής το από 25-09-2019 πρακτικό ελέγχου

δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του  προσωρινού  αναδόχου  της  επιτροπής  αξιολόγησης  του

διαγωνισµού αυτού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και έχει ως εξής:

Ελληνική Δημοκρατία 

Δήμος Κορινθίων

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων 

Κόρινθος 25/09/2019

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 19145/31-5-19

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC005041609

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 83056

Πρακτικό «Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»

Ανοικτού  ηλεκτρονικού  δημόσιου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  κάτω  των  ορίων  του  Ν.  4412/2016,  μεΑνοικτού  ηλεκτρονικού  δημόσιου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  κάτω  των  ορίων  του  Ν.  4412/2016,  με

σφραγισμένες  προσφορές και  με  κριτήριο  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψησφραγισμένες  προσφορές και  με  κριτήριο  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου ««Διαμόρφωση κοιμητηρίωνΔιαμόρφωση κοιμητηρίων»»

προϋπολογισμού προϋπολογισμού 230.000,00230.000,00 € € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}. {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

Στην Κόρινθο  την 25/09/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα  11:00 οι πιο κάτω:

1. Νικόλαος Κακάβας, Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, πρόεδρος επιτροπής

2. Αποστόλης Θεοδωρόπουλος, Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, τακτικό

μέλος &

3.  Περικλής  Μενούνος,  Δασολόγος ΠΕ,  υπάλληλος  Δασαρχείου Ξυλοκάστρου -  Ευρωστίνης,  τακτικό

μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση

κοιμητηρίων» (αριθμ. 21/231/2019 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της

σύμβασης),  έχοντας  υπόψη  την  υπ'  αριθμ.  19145/31-5-2019 αναλυτική  διακήρυξη  του Δημάρχου

Κορινθίων, συνήλθαμε προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού

αναδόχου, όπως αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα , λαμβάνοντας υπόψη:

• τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

• την αριθμ. 26/287/2019 Α.Ο.Ε. [ΑΔΑ : 6ΤΤΑΩΛ7-ΧΩΡ]

• Την αριθμ. 32548/19-9-19 Πρόσκληση της Ο.Ε. προς τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού για

την αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου

• την με αριθμό πρωτ.  30192/2-9-2019 Πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στην  «ΠΙΣΤΕΥΟΣ

Α.Ε.» για  υποβολή  δικαιολογητικών  κατακύρωσης,  που  στάλθηκε  την  3/09/2019 στον

προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»

19AWRD005813877 2019-11-07

ΑΔΑ: ΩΟΠΘΩΛ7-ΔΜ8



• την από 4/09/2019 υποβολή από τον οικονομικό φορέα «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» ηλεκτρονικά μέσω

της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  στην  αναθέτουσα  αρχή  των  δικαιολογητικών

κατακύρωσης  &  την  από  3/09/2019  αίτηση  του  προσωρινού  μειοδότη  του  διαγωνισμού

«ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», με την οποία υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου Κορινθίων φάκελος

δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε  αριθμό πρωτ.  30728/6-9-19 [εντός  τριών ημερών

από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων] 

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού 

Απόσπασμα Ποινικού 

Μητρώου (ΑΕ)

ΝΑΙ 11735/22-8-19

11730/22-8-19

11725/22-8-19

218836/15-7-19

Υπουργείο Δικαιοσύνης 

Διαφάνειας & Ανθρώπινων 

Δικαιωμάτων

Φορολογική Ενημερότητα 

(την ημέρα του 

διαγωνισμού)

ΝΑΙ 66630775/3-5-19

(λήξη ισχύος την 3-7-19)

ΑΑΔΕ

Φορολογική Ενημερότητα 

(την ημέρα κατάθεσης δικ. 

κατακύρωσης)

ΝΑΙ 67190715/20-8-19

(λήξη ισχύος την 20-10-19)

ΑΑΔΕ

Ασφαλιστική Ενημερότητα 

Επιχείρησης (την ημέρα 

του διαγωνισμού ) 

ΝΑΙ 122022/13-3-19

(λήξη την 12-9-19)

108/6-3-19

(λήξη την 6-9-19)

106/6-3-19

(λήξη την 6-9-19)

110/6-3-19

(λήξη την 6-9-19)

ΕΦΚΑ

τέως ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ

Ασφαλιστική Ενημερότητα 

Επιχείρησης (την ημέρα 

κατάθεσης δικ. 

Κατακύρωσης)

ΝΑΙ 438404/24-8-19

(λήξη την 21-2-20)

151/27-8-19

(λήξη την 27-2-20)

150/27-8-19

(λήξη την 27-2-20)

149/27-8-19

(λήξη την 27-2-20)

ΕΦΚΑ

τέως ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ

Ασφαλιστική Ενημερότητα 

για έργα που εκτελεί (την 

ημέρα του διαγωνισμού & 

την ημέρα κατάθεσης δικ. 

κατακύρωσης)

ΝΑΙ Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής 

Ενημερότητας

ΕΦΚΑ

Μη κήρυξη σε πτώχευση, 

αναγκαστική διαχείριση, 

εκκαθάριση κλπ [παρ.  

Α.4(β) του άρθρου 22 & 

23.3 (γ)]

ΝΑΙ 5167/10-7-19

5168/10-7-19

5170/10-7-19

Αριθμ. 880727.1275549/26-8-

19 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

Πρωτοδικείο Κορινθίων

Επιμελητήριο Κορινθίας

Λοιπές περιπτώσεις 

παραγράφου Α.4. άρθρου 

22 της διακήρυξης 

ΝΑΙ

Μη διάπραξη 

επαγγελματικού 

ΝΑΙ 456/60571/10-5-19

453/101122/9-5-19

ΤΕΕ
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παραπτώματος  [παρ. 

Α.4(θ) του άρθρου 22]

Πιστοποιητικό  ΣΕΠΕ [αρθ. 

23.3(ββ) & 22 Α.2Α]

ΝΑΙ Αριθμ. 6.372/18-7-19 Ένορκη 

βεβαίωση

Συμβολαιογράφου Σικυώνος

Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας  -  Ανεκτέλεστες συμβάσεις

Μη υπέρβαση ορίου 

ανεκτέλεστου υπολοίπου 

εργολαβικών συμβάσεων

ΝΑΙ Υπεύθυνες Δηλώσεις  και Πίνακες Ανεκτέλεστων Έργων 

Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Βεβαίωση Εγγραφής στο 

ΜΕΕΠ 

ΝΑΙ Δ15/16382/25-7-2017

(με λήξη ημερομηνίας ισχύος 

Βεβαίωσης την 01-08-2020)

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης Α.Ε.

Δικαιολογητικά 

νομιμοποίησης

ΝΑΙ Αριθμ. 467/7-6-2019 Πρακτικό Δ.Σ. «συμμετοχής στο 

διαγωνισμό»

Αριθμ. 880727.1275550/26-8-19 Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

ισχύουσας εκπροσώπησης

Αριθμ. 880727.1275549/26-8-19 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

Αριθμ. 4.009/20-7-2011 Καταστατικό Σύστασης Α.Ε.

ΦΕΚ 3905/2011 , 6256/2011 & 9190/2012

Ολοκληρώνοντας  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  η  Ε.Δ.  γνωμοδοτεί  για  την

κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο   «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

Νικόλαος Κακάβας Αποστόλης Θεοδωρόπουλος  Περικλής Μενούνος

       Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 25-09-2019 πρακτικού

ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης του εν θέµατι διαγωνισµού και

την κήρυξη  του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία  ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. σε ανάδοχο της εκτέλεσης

του εν θέµατι έργου µε µέση έκπτωση 50,63% επί του προϋπολογισµού της µελέτης.

     Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ'όψιν την εισήγηση του

Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισµού, το ως άνω αναφερόµενο πρακτικό της Επιτροπής

αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και του

Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νοµοθετικές διατάξεις    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

      Α.- Εγκρίνει το από 25-09-2019 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού

διαγωνισµού  για  την  σύναψη  δηµόσιας  σύµβασης  του  έργου  ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

προϋπολογισµού µελέτης 230.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), ο οποίος έλαβε αύξοντα
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αριθµό ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ τον αριθµό  83056, το οποίο επισυνάπτεται

στην παρούσα.

       Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισµού και κατακυρώνει την δηµόσια σύµβαση για

την εκτέλεση  του  ως  άνω  έργου στον  οικονοµικό  φορέα  µε  την  επωνυµία  ΠΙΣΤΕΥΟΣ  Α.Ε.  (25ης

Μαρτίου  11,  Κιάτο  Κορινθίας, Α.Φ.Μ.  997636418,  ∆.Ο.Υ.  Κορίνθου),  µε  αριθµό  προσφοράς

συστήµατος  ΕΣΗ∆ΗΣ  τον  αριθµό  124258 και  αριθµό  εγγραφής  στο  ΜΕΕΠ  26604  για  έργα

Οικοδοµικά 2ης Τάξης, µε µέση έκπτωση 50,63% επί του προϋπολογισµού της µελέτης.

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

άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόµενα του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.

      ∆.- Η χρηµατοδότηση για το ανωτέρω έργο θα γίνει από πιστώσεις του ∆ήµου Κορινθίων και

θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Κορινθίων οικονοµικού έτους 2019 µε

ΚΑ 45/7336.0010 ποσού 230.000,00€ µε τίτλο «∆ιαµόρφωση κοιµητηρίων».

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 35/420/2019.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 05-11-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Επισυνάπτεται το από 25-09-2019  πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού:

Ελληνική Δημοκρατία 

Δήμος Κορινθίων

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων 

Κόρινθος 25/09/2019

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 19145/31-5-19

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC005041609

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 83056

Πρακτικό «Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»

Ανοικτού  ηλεκτρονικού  δημόσιου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  κάτω  των  ορίων  του  Ν.  4412/2016,  μεΑνοικτού  ηλεκτρονικού  δημόσιου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  κάτω  των  ορίων  του  Ν.  4412/2016,  με

σφραγισμένες  προσφορές και  με  κριτήριο  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψησφραγισμένες  προσφορές και  με  κριτήριο  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου ««Διαμόρφωση κοιμητηρίωνΔιαμόρφωση κοιμητηρίων»»

προϋπολογισμού προϋπολογισμού 230.000,00230.000,00 € € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}. {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

Στην Κόρινθο  την 25/09/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα  11:00 οι πιο κάτω:

1. Νικόλαος Κακάβας, Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, πρόεδρος επιτροπής

2. Αποστόλης Θεοδωρόπουλος, Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, τακτικό

μέλος &
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3.  Περικλής  Μενούνος,  Δασολόγος ΠΕ,  υπάλληλος  Δασαρχείου Ξυλοκάστρου -  Ευρωστίνης,  τακτικό

μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση

κοιμητηρίων» (αριθμ. 21/231/2019 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της

σύμβασης),  έχοντας  υπόψη  την  υπ'  αριθμ.  19145/31-5-2019 αναλυτική  διακήρυξη  του Δημάρχου

Κορινθίων, συνήλθαμε προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού

αναδόχου, όπως αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα , λαμβάνοντας υπόψη:

• τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

• την αριθμ. 26/287/2019 Α.Ο.Ε. [ΑΔΑ : 6ΤΤΑΩΛ7-ΧΩΡ]

• Την αριθμ. 32548/19-9-19 Πρόσκληση της Ο.Ε. προς τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού για

την αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου

• την με αριθμό πρωτ.  30192/2-9-2019 Πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στην  «ΠΙΣΤΕΥΟΣ

Α.Ε.» για  υποβολή  δικαιολογητικών  κατακύρωσης,  που  στάλθηκε  την  3/09/2019 στον

προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»

• την από 4/09/2019 υποβολή από τον οικονομικό φορέα «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» ηλεκτρονικά μέσω

της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  στην  αναθέτουσα  αρχή  των  δικαιολογητικών

κατακύρωσης  &  την  από  3/09/2019  αίτηση  του  προσωρινού  μειοδότη  του  διαγωνισμού

«ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», με την οποία υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου Κορινθίων φάκελος

δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε  αριθμό πρωτ.  30728/6-9-19 [εντός  τριών ημερών

από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων] 

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού 

Απόσπασμα Ποινικού 

Μητρώου (ΑΕ)

ΝΑΙ 11735/22-8-19

11730/22-8-19

11725/22-8-19

218836/15-7-19

Υπουργείο Δικαιοσύνης 

Διαφάνειας & Ανθρώπινων 

Δικαιωμάτων

Φορολογική Ενημερότητα 

(την ημέρα του 

διαγωνισμού)

ΝΑΙ 66630775/3-5-19

(λήξη ισχύος την 3-7-19)

ΑΑΔΕ

Φορολογική Ενημερότητα 

(την ημέρα κατάθεσης δικ. 

κατακύρωσης)

ΝΑΙ 67190715/20-8-19

(λήξη ισχύος την 20-10-19)

ΑΑΔΕ

Ασφαλιστική Ενημερότητα 

Επιχείρησης (την ημέρα 

του διαγωνισμού ) 

ΝΑΙ 122022/13-3-19

(λήξη την 12-9-19)

108/6-3-19

(λήξη την 6-9-19)

106/6-3-19

(λήξη την 6-9-19)

110/6-3-19

(λήξη την 6-9-19)

ΕΦΚΑ

τέως ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ

Ασφαλιστική Ενημερότητα 

Επιχείρησης (την ημέρα 

κατάθεσης δικ. 

Κατακύρωσης)

ΝΑΙ 438404/24-8-19

(λήξη την 21-2-20)

151/27-8-19

(λήξη την 27-2-20)

150/27-8-19

(λήξη την 27-2-20)

149/27-8-19

ΕΦΚΑ

τέως ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ
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(λήξη την 27-2-20)

Ασφαλιστική Ενημερότητα 

για έργα που εκτελεί (την 

ημέρα του διαγωνισμού & 

την ημέρα κατάθεσης δικ. 

κατακύρωσης)

ΝΑΙ Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής 

Ενημερότητας

ΕΦΚΑ

Μη κήρυξη σε πτώχευση, 

αναγκαστική διαχείριση, 

εκκαθάριση κλπ [παρ.  

Α.4(β) του άρθρου 22 & 

23.3 (γ)]

ΝΑΙ 5167/10-7-19

5168/10-7-19

5170/10-7-19

Αριθμ. 880727.1275549/26-8-

19 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

Πρωτοδικείο Κορινθίων

Επιμελητήριο Κορινθίας

Λοιπές περιπτώσεις 

παραγράφου Α.4. άρθρου 

22 της διακήρυξης 

ΝΑΙ

Μη διάπραξη 

επαγγελματικού 

παραπτώματος  [παρ. 

Α.4(θ) του άρθρου 22]

ΝΑΙ 456/60571/10-5-19

453/101122/9-5-19

ΤΕΕ

Πιστοποιητικό  ΣΕΠΕ [αρθ. 

23.3(ββ) & 22 Α.2Α]

ΝΑΙ Αριθμ. 6.372/18-7-19 Ένορκη 

βεβαίωση

Συμβολαιογράφου Σικυώνος

Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας  -  Ανεκτέλεστες συμβάσεις

Μη υπέρβαση ορίου 

ανεκτέλεστου υπολοίπου 

εργολαβικών συμβάσεων

ΝΑΙ Υπεύθυνες Δηλώσεις  και Πίνακες Ανεκτέλεστων Έργων 

Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Βεβαίωση Εγγραφής στο 

ΜΕΕΠ 

ΝΑΙ Δ15/16382/25-7-2017

(με λήξη ημερομηνίας ισχύος 

Βεβαίωσης την 01-08-2020)

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης Α.Ε.

Δικαιολογητικά 

νομιμοποίησης

ΝΑΙ Αριθμ. 467/7-6-2019 Πρακτικό Δ.Σ. «συμμετοχής στο 

διαγωνισμό»

Αριθμ. 880727.1275550/26-8-19 Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

ισχύουσας εκπροσώπησης

Αριθμ. 880727.1275549/26-8-19 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

Αριθμ. 4.009/20-7-2011 Καταστατικό Σύστασης Α.Ε.

ΦΕΚ 3905/2011 , 6256/2011 & 9190/2012

Ολοκληρώνοντας  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  η  Ε.Δ.  γνωμοδοτεί  για  την

κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο   «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

Νικόλαος Κακάβας Αποστόλης Θεοδωρόπουλος  Περικλής Μενούνος 
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