
Αριθµός Πρακτικού 19

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  14-4-2020

    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 δια περιφοράς µε τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν.

3852/2010, όπως ισχύει, και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νοµοθετικού

Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του

κορωνοϊού  covid-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και

στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., µε επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου, σήµερα τηv 14η Απριλίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Μεγάλη Τρίτη και από ώρα

9:00 έως 11:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 10826/10-4-2020 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 µε επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

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

5)Πνευµατικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7)Σταυρέλης Νικ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Μπίτζιος ∆ηµ., 2)Κορδώσης Χρ..

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ  15  9  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo  5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης  «Έγκριση

Πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης για την

υπηρεσία  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΥΝΤΑΞΗ  ΣΧΕ∆ΙΟΥ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ  ΑΣΤΙΚΗΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ∆ΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  προϋπολογισµού  µελέτης  65.000,00€  (συµπερι-

λαµβανοµένου Φ.Π.Α.)» υπενθυµίζει στα µέλη της Επιτροπής την υπ' αριθµ.  9/98/2020 απόφασή

της, µε την οποία  εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δηµοπράτησης και ο ενδεικτικός
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προϋπολογισµός της υπ' αριθµ. 2/2020 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας για

την εν θέµατι υπηρεσία, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση

αυτής και ορίστηκε ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού στις 09-04-2020. 

     Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το από 09-04-2020  πρακτικό Αρ.1,

αποσφράγισης  προσφορών,  ελέγχου  δικαιολογητικών  συµµετοχής  και  αξιολόγησης  τεχνικών  και

οικονοµικών προσφορών της Επιτροπής διαγωνισµού, το οποίο  έχει ως εξής :

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίας Σύμβασης με τίτλο

“Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κορινθίων”

Συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την σύναψη

δημόσιας σύμβασης γενικής υπηρεσίας με τίτλο “Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη Σχεδίου

Βιώσιμης  Αστικής  Κινητικότητας  Δήμου  Κορινθίων”  προϋπολογισμού  65.000,00 €

{συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

Στην Κόρινθο  την 9/4/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα  10:30 οι πιο κάτω:

1. Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, Χημικός Μηχανικός ΠΕ, τακτικό μέλος,  πρόεδρος της επιτροπής

2. Έλλη Καμτσιώρα , Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, αναπληρωματικό μέλος &

3. Χρήστος Ζαφειρόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, αναπληρωματικό μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης γενικής υπηρεσίας με τίτλο

“Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κορινθίων” (αριθμ.

9/98/20 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της σύμβασης), έχοντας υπόψη την

υπ'  αριθμ.  9746/26-3-2020 αναλυτική  διακήρυξη  του  Δημάρχου  Κορινθίων,  συνήλθαμε  σε  τακτική

συνεδρίαση και προβαίνουμε στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών.

Η  αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  των  τεχνικών  προσφορών  και  των

οικονομικών προσφορών θα γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση:

Οι συμμετέχοντες καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα [1]: 

ΠΙΝΑΚΑΣ [1]

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα

1 DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING 

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.

Α.  Αρχικά  ξεκινούμε  με  την  αποσφράγιση  του  υποφακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική

Προσφορά» .

Στη συνέχεια, ελέγχουμε  τα δικαιολογητικά συμμετοχής του μοναδικού συμμετέχοντα και ειδικότερα την

αίτηση υποβολής προσφοράς και το ΤΕΥΔ , τα οποία είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και

καλύπτονται  και  τα  κριτήρια  επιλογής:  καταλληλότητα  άσκησης  επαγγελματικής  δραστηριότητας,

οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια,  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  &  πρότυπα

διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  .

Β) Στη συνέχεια προβαίνουμε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα, με 

δεδομένο ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κρίθηκαν πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους 

όρους της παραγράφου 2.3.1 της αναλυτικής διακήρυξης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ [2]

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

1

Κριτήριο 1 :  Η ορθότητα αντίληψης από τον 

οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των 

απαιτήσεων της σύμβασης

Αξιολογείται βάσει των στοιχείων της 

περίπτωσης (α) της Τεχνικής Προσφοράς 

(παρ. 2.4.3.2 διακήρυξης)

Κεφάλαιο Α 100

2

Κριτήριο 2 : Η επαρκής ανάλυση - 

εξειδίκευση της καταλληλότητας και 

αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας 

υλοποίησης και των απαραίτητων εργαλείων

υποστήριξης της εφαρμογής της, καθώς και ο

αποτελεσματικός προσδιορισμός - 

τεκμηρίωση των κρίσιμων παραγόντων 

επιτυχίας και παρουσίαση εναλλακτικών 

τρόπων διασφάλισης τους

Αξιολογείται βάσει των στοιχείων της 

περίπτωσης (β) της Τεχνικής Προσφοράς 

(παρ. 2.4.3.2 διακήρυξης)

Κεφάλαιο Β 100

3

Κριτήριο 3 : Η ορθολογική ανάλυση του 

αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες 

εργασιών και σύνδεση τους με τα 

απαιτούμενα παραδοτέα και το 

χρονοδιάγραμμα. 

Η πληρότητα - επάρκεια του καθορισμού των

περιεχομένων των προσφερομένων 

παραδοτέων και τεκμηρίωση της 

διασφάλισης εφαρμοσιμότητας των λύσεων 

που προτείνονται

Αξιολογείται βάσει των στοιχείων της 

περίπτωσης (γ) της Τεχνικής Προσφοράς 

(παρ. 2.4.3.2 διακήρυξης)

Κεφάλαιο C 100

4

Κριτήριο 4 : Η καταλληλότητα του μοντέλου 

οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών, η 

επάρκεια και σαφήνεια κατανομής 

αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Έργου, 

τα επίπεδα διοίκησης.

Αξιολογείται βάσει των στοιχείων των 

περιπτώσεων δ και ε της Τεχνικής 

Προσφοράς (παρ. 2.4.3.2 διακήρυξης)

Κεφάλαιο D 100

Συνολική Βαθμολόγηση της Προσφοράς ,  U : σ1Κ1+σ2Κ2+σ3Κ3+σ4Κ4 : 100

Η Τεχνική Προσφορά του οικονομικού φορέα πληρεί του όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.

Γ) Τέλος προχωρούμε στην αξιολόγηση της  οικονομικής  προσφοράς η οποία κρίνεται αποδεκτή και έχει 

ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ [3]

Διαγωνιζόμενος Οικονομική Προσφορά 

DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING 

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.

Πακέτο εργασίας 1: 9.980,00

Πακέτο εργασίας 2: 9.980,00
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Πακέτο εργασίας 3: 14.980,00

Πακέτο εργασίας 4: 17.400,00

Σύνολο (με ΦΠΑ) : 64.901,60 €

Ολοκληρώνοντας το Πρακτικό της η Ε.Δ. εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Κορινθίων την ανάθεση της 

σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» . 

     Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την  έγκριση του από 09-04-2020 πρακτικού της

Επιτροπής  αξιολόγησης  διαγωνισµού  για  την  αποσφράγιση  προσφορών,  έλεγχο  δικαιολογητικών

συµµετοχής και αξιολόγηση τεχνικών και  οικονοµικών προσφορών  για την εν θέµατι υπηρεσία  και

την  ανάδειξη  του  οικονοµικού  φορέα  «DIADIKASIA  BUSINESS  CONSULTING  Σύµβουλοι

Επιχειρήσεων Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου,  η προσφορά του οποίου ανέρχεται στο ποσό των

64.901,60  € Ευρώ  (συµπ/νου  ΦΠΑ)  σύµφωνα  µε  το  από  9-4-2020  πρακτικό  της  επιτροπής

αξιολόγησης του εν θέµατι διαγωνισµού.

     Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς, Κόλλια, Πούρος και Σταυρέλης

δήλωσαν γραπτώς µε ηλεκτρονικό  ταχυδροµείο πως  συµφωνούν µε  την  έγκριση  του  εν λόγω

πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού  και την ανάδειξη του ως άνω οικονοµικού φορέα

ως  προσωρινού  αναδόχου  του  εν  θέµατι  διαγωνισµού,  σύµφωνα  µε  την  ως  άνω  εισήγηση  του

Προέδρου.

      Οι κ.κ.Πνευµατικός και Ταγαράς δήλωσαν γραπτώς µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο : “Σύµφωνα µε τις

δικές  σας  αρχές  που  ελπίζω  να  τις  θυµηθείτε  και  σήµερα,  όταν  είναι  ένας  συµµετέχοντας  του

διαγωνισµού, πρέπει αυτός να επαναληφθεί και µάλιστα όταν η έκπτωση είναι µηδενική” και ψηφίζουν

λευκό.

      Η Οικονοµική Επιτροπή µετά την επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 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, του  Ν.4605/2019, του  Ν.4608/2019,  όπως

ισχύουν,  την Π.Ν.Π.  µε τίτλο «Κατεπείγοντα  µέτρα αντιµετώπισης  των αρνητικών συνεπειών της

εµφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισµού διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-

3-2020), καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νοµοθετικές διατάξεις, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(Οι κ.κ. Πνευµατικός Α., Ταγαράς Β. ψηφίζουν λευκό)

      Α.- Εγκρίνει το από 09-04-2020 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού για την

αποσφράγιση  προσφορών,  έλεγχο  δικαιολογητικών  συµµετοχής  και  αξιολόγησης  τεχνικών  και

οικονοµικών  προσφορών  για  την  σύναψη  δηµόσιας  σύµβασης  για  την  υπηρεσία  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΥΝΤΑΞΗ  ΣΧΕ∆ΙΟΥ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ  ΑΣΤΙΚΗΣ  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ∆ΗΜΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισµού µελέτης 65.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)

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

«DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» η προσφορά του οποίου

ανέρχεται  στο  ποσό  των  64.901,60  € Ευρώ  (συµπ/νου  ΦΠΑ)  όπως  ακριβώς  και  αναλυτικά

αναφέρεται στο από 09-04-2020 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισµού.

   

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

       Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 19/15  9  /2020.-  

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,   29-04-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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