
Αριθµός Πρακτικού 5

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  11-2-2020

     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 11η Φεβρουαρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 09:00

σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ'  αριθµ. 4212/7-2-2020 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    40  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης  «Έγκριση

πρακτικού  επιτροπής  αξιολόγησης  για  τη  σύναψη  δηµόσιας  σύµβασης  για  το  έργο

ΕΠΙΣΚΕΥΗ  –  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ  προϋπολογισµού  µελέτης

515.000,00€  (συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.)»  υπενθυµίζει  στα  µέλη  της  Επιτροπής  την  υπ'

αριθµ. 14/134/2019 απόφασή της, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη

δηµοπράτησης  και  ο  ενδεικτικός  προϋπολογισµός  της  αριθµ.  13/2019  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 εκτέλεσή του, µε

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

αποσφράγισης  των  προσφορών  στις  26-06-2019,  από  την  αρµόδια  επιτροπή  αξιολόγησης

διαγωνισµού, η οποία ορίστηκε µε την αριθµ. 21/230/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.  Ο
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ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισµός έλαβε αύξοντα αριθµό ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος

ΕΣΗ∆ΗΣ τον αριθµό 83042.  

     Επίσης, ο Πρόεδρος υπενθυµίζει την υπ'αριθµ. 26/284/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής,

σύµφωνα µε την οποία δεν εγκρίθηκε το από 26-06-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του

εν  θέµατι  διαγωνισµού  και  ζητήθηκε  αιτιολόγηση  της  Ασυνήθιστα  Χαµηλής  Προσφοράς  για  την

εκτέλεση  του  ανωτέρω  έργου  από  τους  οικονοµικούς  φορείς  µε  την  επωνυµία:  1)MA. CON.

STRUCTION ΤΑΕΑΕ µε αριθµό προσφοράς συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ τον αριθµό 124710 και αριθµό

εγγραφής στο ΜΕΕΠ 25827 για έργα Οικοδοµικά 3ης Τάξης και έργα Η/Μ 3ης Τάξης, του οποίου η

οικονοµική  προσφορά  ανέρχεται  σε  έκπτωση  ποσοστού  46,54% επί  του  προϋπολογισµού  της

µελέτης, και 2)ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. µε αριθµό προσφοράς συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ τον αριθµό 124263 και

αριθµό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 26604 για έργα Οικοδοµικά 2ης Τάξης και έργα Η/Μ 2ης Τάξης, του

οποίου  η  οικονοµική  προσφορά  ανέρχεται  σε  έκπτωση  ποσοστού  45,06%  επί  του

προϋπολογισµού της µελέτης.

       Ακολούθως, µε την υπ'αριθµ.35/421/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής:  

     Α) Εγκρίθηκε η από 26-9-2019 Έκθεση αξιολόγησης της Αιτιολόγησης των ασυνήθιστα χαµη-

λών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισµού για τη σύναψη

δηµόσιας  σύµβασης  του  έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ  –  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ

προϋπολογισµού µελέτης 515.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), ο οποίος  έλαβε αύξοντα

αριθµό ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ τον αριθµό 83042,  

     Β) Εγκρίθηκε το από 26-06-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού

διαγωνισµού για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης του εν λόγω έργου και 

    Γ) Ανακηρύχθηκε  προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισµού ο οικονοµικός  φορέας  µε

την επωνυµία MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ µε αριθµό προσφοράς συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ τον αριθ-

µό  124710 και αριθµό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 25827 για έργα Οικοδοµικά 3ης Τάξης και έργα Η/Μ 3ης

Τάξης, µε µέση έκπτωση 46,54% επί του προϋπολογισµού της µελέτης.

  

      Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, ο προσωρινός ανάδοχος του εν λόγω διαγωνισµού κλήθηκε

µε το υπ' αριθµ. 44847/12-12-2019 έγγραφο του ∆ήµου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούµενα δι-

καιολογητικά κατακύρωσης.

    Κατόπιν, ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν της Οικονοµικής Επιτροπής το από  21-01-2020  Πρακτικό

ελέγχου ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης  του προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισµού,  της

επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού για το εν θέµατι έργο, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και

έχει ως εξής: 

Ελληνική Δημοκρατία 

Δήμος Κορινθίων

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων 

Άρθρου 221 ν. 4412/2016

Κόρινθος 21/01/2020

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 18956/30-5-19

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC005031529

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 83042
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Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ»

Ανοικτού  ηλεκτρονικού  δηµόσιου  µειοδοτικού  διαγωνισµού  κάτω  των ορίων  του  Ν.  4412/2016, µε
σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ» προϋπολογισµού 515.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
24%).
Στην Κόρινθο  την 21/01/2020 ηµέρα Τρίτη και ώρα  10:00 οι πιο κάτω:
1. Ιωάννης Μουρίκης, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών - ∆ήµος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, πρόεδρος 

της επιτροπής,
2. Παναγιώτα Σπανού, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών - ∆ήµος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, τακτικό 

µέλος και
3.  ∆ήµητρα  Σαµαρτζή,  ΤΕ  Πολιτικών  Μηχανικών  –  ∆ήµος  Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης,  τακτικό
µέλος,

που αποτελούµε  την  επιτροπή  αξιολόγησης για  τη  σύναψη  της σύµβασης  του έργου
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ»  (αριθµ.  21/230/2019  Α.Ο.Ε.
περί  συγκρότησης  επιτροπής  αξιολόγησης  της  σύναψης  της  σύµβασης),  έχοντας
υπόψη  την  υπ'  αριθµ.  18956/30-5-19 αναλυτική  διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου  Κορινθίων,
συνήλθαµε  σε  τακτική  συνεδρίαση προκειµένου  να  ελέγξουµε  τα  δικαιολογητικά
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, λαµβάνοντας υπόψη:

• τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
• την αριθµ. 35/421/2019  Α.Ο.Ε. 
• την  µε  αριθµό  πρωτ.  44847/12-12-2019  Πρόσκληση  της  αναθέτουσας  αρχής  στην

«MA.CO.NSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  για
υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αναρτήθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ την 12.12.2019, 

• την  από  20/12/2019 υποβολή  από  τον  οικονοµικό  φορέα  «MA.CO.NSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  ηλεκτρονικά  µέσω  της  λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης & την αίτηση του
προσωρινού  µειοδότη  του  διαγωνισµού  «MA.CO.NSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε  την  οποία  υποβλήθηκε  στο  πρωτόκολλο  του  ∆ήµου
Κορινθίων φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε αριθµό πρωτ. 46588/23-12-19,

• την  µε  αριθµό  πρωτ.  1362/16-1-2020 Πρόσκληση  στα  µέλη  της  επιτροπής  αξιολόγησης  για
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στο
ΕΣΗ∆ΗΣ

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ
για  την  κατακύρωση  της  σύµβασης στον  προσωρινό  µειοδότη  του  διαγωνισµού

«MA.CO.NSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος                                            Τα µέλη 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ 1)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΑΝΟΥ
2)∆ΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΤΖΗ

      Κατόπιν  των  ανωτέρω,  ο  Πρόεδρος  προτείνει  την  έγκριση  του  από  21-01-2020 Πρακτικού

ελέγχου  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  της  Επιτροπής  αξιολόγησης  διαγωνισµού  για  το  έργο

ΕΠΙΣΚΕΥΗ  –  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ  προϋπολογισµού  µελέτης

515.000,00€  (συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.),  της  υπ’  αριθµ.13/2019  µελέτης   και   της

20AWRD006328506 2020-02-21

ΑΔΑ: 6ΥΣΖΩΛ7-ΗΝΦ



υπ'αριθµ.18956/30-05-2019 αναλυτικής  ∆ιακήρυξης,  ο  οποίος  έλαβε  αύξοντα  αριθµό  ηλεκτρονικού

διαγωνισµού συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ τον αριθµό 83042 και την κήρυξη του οικονοµικού φορέα µε την

επωνυµία  MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ µε αριθµό προσφοράς συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ τον αριθµό

124710 και αριθµό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 25827 για έργα Οικοδοµικά 3ης Τάξης και έργα Η/Μ 3ης Τάξης,

σε ανάδοχο του εν λόγω έργου,  µε µέση έκπτωση 46,54% επί του προϋπολογισµού της µελέτης,

σύµφωνα  µε  τα  όσα  ακριβώς  και  αναλυτικά  αναφέρονται  στο  από  26-06-2019  πρακτικό  της

Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού.

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

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 ( Οι κ.κ.Πνευµατικός Αλέξανδρος και Ταγαράς Βασίλειος δίνουν λευκή ψήφο)

     Α.-  Εγκρίνει το  από  21-01-2020   Πρακτικό   ελέγχου  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  της

Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης για το έργο ΕΠΙΣΚΕΥΗ

–  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ  προϋπολογισµού  µελέτης  515.000,00€

(συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.), της  υπ’  αριθµ.13/2019 µελέτης  και  της  υπ'αριθµ.18956/30-05-

2019 αναλυτικής ∆ιακήρυξης, ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθµό ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος

ΕΣΗ∆ΗΣ τον αριθµό 83042.  

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

το  εν  λόγω  έργο  στον  οικονοµικό  φορέα  µε  την  επωνυµία   «MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  (Αναπαύσεως  43,  Βριλήσσια,  Τ.Κ.15235,

Α.Φ.Μ.  998384640,  ∆.Ο.Υ.  Φ.Α.Ε.  ΑΘΗΝΩΝ), µε  αριθµό  προσφοράς  συστήµατος  ΕΣΗ∆ΗΣ  τον

αριθµό 124710 και αριθµό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 25827 για έργα Οικοδοµικά 3ης Τάξης και έργα Η/Μ

3ης Τάξης,   µε µέση έκπτωση 46,54% επί του προϋπολογισµού της µελέτης,  σύµφωνα µε τα όσα

ακριβώς  και  αναλυτικά  αναφέρονται  στο  από  21-01-2020  πρακτικό  της  Επιτροπής  αξιολόγησης

διαγωνισµού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. 

        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, 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  2020 µε  ΚΑ

30/7331.0012 ποσού  515.000,00 €.   Σχετική  η  υπ'αριθµ.322/10-02-2020  Απόφαση  Ανάληψης

Υποχρέωσης- Συνεχιζόµενο, Α.Μ.: 13/2019.

20AWRD006328506 2020-02-21

ΑΔΑ: 6ΥΣΖΩΛ7-ΗΝΦ



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

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  5/  40  /2020.  

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                 Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,   21-02-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Επισυνάπτεται το από  21-01-2020  Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού:

Ελληνική Δημοκρατία 

Δήμος Κορινθίων

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων 

Άρθρου 221 ν. 4412/2016

Κόρινθος 21/01/2020

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 18956/30-5-19

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC005031529

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 83042

Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ»

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

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

προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ» προϋπολογισµού 515.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ

24%).

Στην Κόρινθο  την 21/01/2020 ηµέρα Τρίτη και ώρα  10:00 οι πιο κάτω:

1. Ιωάννης Μουρίκης, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών - ∆ήµος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, πρόεδρος 

της επιτροπής,

2. Παναγιώτα Σπανού, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών - ∆ήµος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, τακτικό 

µέλος και

3.  ∆ήµητρα  Σαµαρτζή,  ΤΕ  Πολιτικών  Μηχανικών  –  ∆ήµος  Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης,  τακτικό

µέλος,
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που αποτελούµε  την  επιτροπή  αξιολόγησης για  τη  σύναψη  της σύµβασης  του έργου

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ»  (αριθµ.  21/230/2019  Α.Ο.Ε.

περί  συγκρότησης  επιτροπής  αξιολόγησης  της  σύναψης  της  σύµβασης),  έχοντας

υπόψη  την  υπ'  αριθµ.  18956/30-5-19 αναλυτική  διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου  Κορινθίων,

συνήλθαµε  σε  τακτική  συνεδρίαση προκειµένου  να  ελέγξουµε  τα  δικαιολογητικά

κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, λαµβάνοντας υπόψη:

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

• την αριθµ. 35/421/2019  Α.Ο.Ε. 

• την  µε  αριθµό  πρωτ.  44847/12-12-2019  Πρόσκληση  της  αναθέτουσας  αρχής  στην

«MA.CO.NSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  για

υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αναρτήθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ την 12.12.2019, 

• την  από  20/12/2019 υποβολή  από  τον  οικονοµικό  φορέα  «MA.CO.NSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  ηλεκτρονικά  µέσω  της  λειτουργικότητας

της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης & την αίτηση του

προσωρινού  µειοδότη  του  διαγωνισµού  «MA.CO.NSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε  την  οποία  υποβλήθηκε  στο  πρωτόκολλο  του  ∆ήµου

Κορινθίων φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε αριθµό πρωτ. 46588/23-12-19,

• την  µε  αριθµό  πρωτ.  1362/16-1-2020 Πρόσκληση  στα  µέλη  της  επιτροπής  αξιολόγησης  για

έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στο

ΕΣΗ∆ΗΣ

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ

για  την  κατακύρωση  της  σύµβασης στον  προσωρινό  µειοδότη  του  διαγωνισµού

«MA.CO.NSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος                                            Τα µέλη 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ 1)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΑΝΟΥ

2)∆ΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΤΖΗ
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