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Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  29-10-2019

    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 29η Οκτωβρίου 2019, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 37959/25-10-2019 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 επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρ.,  3)Πούρος  Γεώργ.,  4)Κόλλια  Κων.,

5)Πνευµατικός Αλέξ., 6)Σταυρέλης Νικ., 7)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Μπίτζιος ∆ηµ., 2)Ταγαράς Βασ..

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ  45  6  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το  4ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  «Έγκριση

πρακτικού  επιτροπής  αξιολόγησης  διαγωνισµού  για  τη  σύναψη  δηµόσιας  σύµβασης  του

έργου  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισµού

µελέτης 66.050,00€ (συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.)», υπενθυµίζει στα  µέλη την  υπ'  αριθµ.

6/60/2019   απόφασή  τους,  µε  την  οποία  εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές  προδιαγραφές,  τα  τεύχη

δηµοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της υπ’ αριθµ. 2/2019 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών  και  Πολεοδοµίας  ∆ήµου  Κορινθίων για  το  εν  θέµατι  έργο  και  καθορίστηκαν  οι  όροι

διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση αυτού, µε ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού

στις  21-03-2019. 

    Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το από 21-03-2019  πρακτικό 1ο της

Επιτροπής διαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο :
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Ελληνική Δημοκρατία 
Δήμος Κορινθίων
Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων 

Κόρινθος 21/3/2019
Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 8585/8-3-19

1Ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίας Σύμβασης του Έργου 
«Κατασκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου»

Συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης  Δ.Ε.  Άσσου -
Λεχαίου» προϋπολογισμού 66.050,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

Στην Κόρινθο  την 21/03/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα  10:00 οι πιο κάτω:
1. Νικόλαος Κακάβας, Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, πρόεδρος επιτροπής
2. Αγγελική Αλεξοπούλου , Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος &

3. Αναστασία Θεοδοσίου, Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, αναπληρωματικό μέλος

που  αποτελούμε  την  επιτροπή  αξιολόγησης  για  τη  σύναψη  της  σύμβασης  του  έργου
«Κατασκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου» (αριθμ. 4/6/2019 Α.Ο.Ε.  περί
συγκρότησης  επιτροπής  αξιολόγησης  της σύναψης  της  σύμβασης),  έχοντας υπόψη την  υπ'
αριθμ. 8585/8-3-2019 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε σε τακτική
συνεδρίαση  και  προβαίνουμε  στην  αποσφράγιση  του  υποφακέλου  «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά” .
Οι συμμετέχοντες καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα [1]: 

ΠΙΝΑΚΑΣ [1]
Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα
1 Ευφροσύνη Σαρλά

2 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

3 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

4 Κωνσταντίνος Σύριος

5 Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

6 Λαμπρινάκος Αλέξανδρος 

7 Γιαπρός Ιωάννης

8 Τρίγκας Βασίλειος

9 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνουμε,  κατά σειρά μειοδοσίας,  σε έλεγχο της
ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης. Από τον έλεγχο

προκύπτει ότι όλες οι οικονομικές προσφορές είναι δεκτές και καταχωρούνται κατά τη
σειρά μειοδοσίας στο παρών πρακτικό της επιτροπής ως ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ [2]
Διαγωνιζόμενος Οικονομική Προσφορά

(%)
Τρίγκας Βασίλειος 55 %

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 54 %

Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 53 %

Γιαπρός Ιωάννης 53 %

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 41 %
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ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 41 %

Κωνσταντίνος Σύριος 35 % 

Λαμπρινάκος Αλέξανδρος 38 %

Ευφροσύνη Σαρλά 12 %

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

ΠΙΝΑΚΑΣ [3]
Διαγωνιζόμενος Αριθμός

Πτυχίου
Τάξη Πτυχίου ΤΕΥΔ Εγγύηση

Συμμετοχής
Τρίγκας Βασίλειος 5795 2η  Οικοδομικά Χ Δεν κατατέθηκε

εγγυητική
συμμετοχής

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 26604 2η  Οικοδομικά Χ Χ

Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.

30487 2η  Οικοδομικά Χ Χ

Γιαπρός Ιωάννης 1025 2η  Οικοδομικά Δεν κατατέθηκε
εγγυητική

συμμετοχής

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 30583 1η Οικοδομικά Χ Χ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ

30535 A2  Οικοδομικά X X

Κωνσταντίνος Σύριος 21712 2η Οικοδομικά Χ Χ

Λαμπρινάκος Αλέξανδρος 9117 1η  Οικοδομικά Χ Δεν κατατέθηκε
εγγυητική

συμμετοχής

Ευφροσύνη Σαρλά 30246 Α1 Οικοδομικά Χ Η ισχύς της
εγγυητικής είναι για
διάστημα μικρότερο
από το απαιτούμενο

Πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, η Επιτροπή επικοινωνεί με τους εκ-
δότες που αναγράφονται  στις  υποβληθείσες  εγγυητικές  επιστολές,  προκειμένου να διαπι-
στώσει την εγκυρότητά τους. Στο σύνολο τους οι εγγυητικές επιστολές που ελέγχθηκαν είναι
έγκυρες. Ο έλεγχος των εγγυητικών επιστολών φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ [4]

α/
α

Διαγωνιζόμενος Εγγυητική
Επιστολή 

Εκδότη
ς

Έλεγχος
Εγκυρότητας

1ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. e-43352/2019 ΤΜΕΔΕ Χ

2ος Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. e-44116/2019 ΤΜΕΔΕ Χ

3ος ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ e-43815/2019 ΤΜΕΔΕ Χ

4ος ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ

e-43879/2019 ΤΜΕΔΕ Χ

5ος Κωνσταντίνος Σύριος 776608/2019 ΤΠ&Δ Χ

Ολοκληρώνοντας το Πρακτικό της η Ε.Δ. εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Κορινθίων:
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(1) την απόρριψη των προσφορών των οικονομικών φορέων «Τρίγκας Βασίλειος», «Για-
πρός  Ιωάννης»,  «Λαμπρινάκος  Αλέξανδρος»  &  «Ευφροσύνη  Σαρλά»   διότι  οι  τρεις
πρώτοι δεν κατέθεσαν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό και η τελευ-
ταία κατέθεσε εγγυητική, η ισχύς της οποίας είναι  για διάστημα μικρότερο από το
απαιτούμενο &

(2) την ανάθεση  της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο  «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» με μέση έκ-
πτωση 54 %. 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

Νικόλαος Κακάβας

Αγγελική Αλεξοπούλου
Αναστασία Θεοδοσίου

        Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει : α)την έγκριση του από 21-03-2019 πρακτικού

1ου της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού  για το εν θέµατι έργο,  β) την απόρριψη των προσφο-

ρών των οικονοµικών φορέων «Τρίγκας Βασίλειος», «Γιαπρός Ιωάννης», «Λαµπρινάκος Αλέξαν-

δρος» και  «Ευφροσύνη Σαρλά»  διότι οι τρεις πρώτοι δεν κατέθεσαν εγγυητική επιστολή συµµετο-

χής στο διαγωνισµό και η τελευταία κατέθεσε εγγυητική, η ισχύς της οποίας είναι για διάστηµα µι-

κρότερο από το απαιτούµενο  και  γ)  την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του έργου, του οικο-

νοµικού φορέα: «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» µε µέση έκπτωση 54 %. 

       Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν τον σχετικό φάκελο

του διαγωνισµού, το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού, την εισήγηση του

Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του Ν.4412/2016, του Ν.4605/2019, του

Ν.4608/2019,  όπως ισχύουν,  καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νοµοθετικές διατάξεις, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

      Α.- Εγκρίνει το από 21-03-2019  πρακτικό 1ο  της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού  για την

σύναψη δηµόσιας σύµβασης του έργου  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΑΣΣΟΥ

- ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισµού µελέτης 66.050,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

    Β.-  Απορρίπτει  τις  προσφορές  των  οικονοµικών  φορέων:  «Τρίγκας  Βασίλειος»,  «Γιαπρός

Ιωάννης», «Λαµπρινάκος Αλέξανδρος»  και  «Ευφροσύνη Σαρλά»  για τους λόγους που ακριβώς και

αναλυτικά  αναφέρονται  στο  ιστορικό  της  παρούσης και  στο  από  21-03-2019  πρακτικό  1ο  της

Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού.

     Γ. -  Ανακηρύσσει προσωρινό   ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισµού τον οικονοµικό  φορέα :

«ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» µε µέση έκπτωση 54 %. 
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      ∆.- Κάνει γνωστό στους συµµετέχοντες ότι για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας πράξης

έχει ισχύ το άρθρο 127 του Ν.4412/16, όπως ισχύει.  Ειδικότερα στην περίπτωση ένστασης κατά της

παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκησή της είναι πέντε (5) ηµέρες  

από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόµενης  πράξης  στον  ενδιαφερόµενο  οικονοµικό  φορέα  και  η

ένσταση αυτή υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.

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

          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 37/456/2019.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,   04-12-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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