
 

 

Αριθμός Πρακτικού 20 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  27-4-2020 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο 

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

Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό 

Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, 

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

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

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

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 27η Απριλίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και από ώρα 9:00 

έως 11:00  σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από  τηv  υπ' αριθμ.11451/23-4-2020 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 οκτώ (8) 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.,8)Κορδώσης Χρ.. 

Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημ..  

 

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

        ΑΠΟΦΑΣΗ 171η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για 

την μελέτη ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Π.Σ. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ εκτιμώμενης αξίας 29.822,37€ (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 16/148/2020  απόφασή της, με την οποία 
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εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

της αριθμ.7/2020 μελέτης, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την 

εκπόνηση της εν λόγω μελέτης και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού 

για την εκπόνησή της,  και με την αριθμ. πρωτ. 10649/8-4-2020 διακήρυξη διαγωνισμού ορίστηκε  

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και αποσφράγισης των 

προσφορών στις 21-4-2020 από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία 

ορίστηκε με την αριθμ. 19/156/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  

     Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 21-4-2020 πρακτικό της 

επιτροπής αξιολόγησης, το οποίο έχει ως εξής: 

 

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίας Σύμβασης Εκπόνησης Μελέτης με τίτλο 
«Μελέτη Στρατηγικής Περιβαλλοντικής εκτίμησης για το Γ.Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου» 

  

ΣΣυυννοοππττιικκοούύ  δδιιααγγωωννιισσμμοούύ,,  μμεε  σσφφρρααγγιισσμμέέννεεςς  ππρροοσσφφοορρέέςς  κκααιι  μμεε  κκρριιττήήρριιοο  ααννάάθθεεσσηηςς  ττηηνν  ππλλέέοονν  σσυυμμφφέέρροουυσσαα  ααππόό  

οοιικκοοννοομμιικκήή  άάπποοψψηη  ππρροοσσφφοορράά  ββάάσσεειι  ββέέλλττιισσττηηςς  σσχχέέσσηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  --  ττιιμμήήςς  γγιιαα  ττηηνν  σσύύννααψψηη  δδηημμόόσσιιααςς  σσύύμμββαασσηηςς  

εεκκππόόννηησσηηςς  μμεελλέέττηηςς  μμεε  ττίίττλλοο  ““ΜΜεελλέέττηη  ΣΣττρρααττηηγγιικκήήςς  ΠΠεερριιββααλλλλοοννττιικκήήςς  εεκκττίίμμηησσηηςς  γγιιαα  ττοο  ΓΓ..ΠΠ..ΣΣ..  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΕΕννόόττηηττααςς  

ΚΚοορρίίννθθοουυ””  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  2244..005500,,3300  €€  ((ππλλέέοονν  ττοουυ  ΦΦΠΠΑΑ))..  
 
Στην Κόρινθο  την 21/04/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα  11:00 οι πιο κάτω: 
1. Αναστασία Θεοδοσίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων, πρόεδρος της επιτροπής 
2. Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, Χημικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος &  
3. Χρήστος Παπαναστασίου, διπλ. Πολιτικός και Μηχανολόγος Μηχανικός,  εκπρόσωπος ΤΕΕ  
 
που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο “Μελέτη 
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής εκτίμησης για το Γ.Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου” (αριθμ. 19/156/2020 
Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της σύμβασης), έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 
10649/8-04-2020 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση και 
προβαίνουμε στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης - αξιολόγησης των προσφορών.  
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών 
προσφορών θα γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. 
 
Οι συμμετέχοντες καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα [1]:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ [1] 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Αριθμός Πρωτοκόλλου 

1 ΕΠΕΜ Α.Ε. 11072/14-4-2020 

 ENCODIA [ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ] 11144/15-4-2020 

3 Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ 11164/16-4-2020 

 
Οι φάκελοι προσφορών των συμμετεχόντων περιλαμβάνουν τους ακόλουθους υποφακέλους: 
(α)  υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
(β)  υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 
(γ)  υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Αρχικά ξεκινούμε με την αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος σύμφωνα με 
την διακήρυξη (άρθρο 20.2) πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
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Στη συνέχεια, ελέγχουμε τα δικαιολογητικά συμμετοχής των συμμετεχόντων και ειδικότερα την αίτηση 
υποβολής προσφοράς και το ΤΕΥΔ  το οποίο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τους όρους της διακήρυξης και να 
καλύπτονται και τα κριτήρια επιλογής: καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, οικονομική 
και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα & πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ [2] : Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής (Άρθρα 19, 20.2, 22 της Διακήρυξης) 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα ΤΕΥΔ Αριθμός 
Μητρώου/ Τάξη 

Πτυχίου 
(Περιβαλλοντικές 

Μελέτες) 

Καταλληλότητα 
άσκησης 

επαγγελματικής 
δραστηριότητας 

Οικονομική 
και 

χρηματοοικο
νομική 

επάρκεια 

Τεχνική και 
επαγγελματική 

ικανότητα 

Πρότυπα 
διασφάλισης 
ποιότητας και 

πρότυπα 
περιβαλλοντικ
ής διαχείρισης 

Παρατηρήσεις 

1 ΕΠΕΜ Α.Ε. Χ 534/Τάξη Γ΄  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Δηλώνεται η λήψη 
δάνειας εμπειρίας 
για την κάλυψη της 
τεχνικής και 
επαγγελματικής 
ικανότητας 

Εμμανουηλίδη Βαρβάρα Χ 16548/Τάξη Β΄ ΝΑΙ - - - Συμμετοχή στη 
κάλυψη της 
τεχνικής και 
επαγγελματικής 
ικανότητας της 
ΕΠΕΜ Α.Ε.  

2 ENCODIA [ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ] 

Χ 823/Τάξη Β΄ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  

3 Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ 

Χ 334/Τάξη Γ΄ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Δηλώνεται η λήψη 
δάνειας εμπειρίας 
για την κάλυψη της 
τεχνικής και 
επαγγελματικής 
ικανότητας  

Μαλιώκα Μαριάνθη Χ 25142/Τάξη Α΄ ΝΑΙ - - - Συμμετοχή στη 
κάλυψη της 
τεχνικής και 
επαγγελματικής 
ικανότητας της  
Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής των τριών συμμετεχόντων, κρίθηκαν πλήρη, 
προβαίνουμε στην αποσφράγιση των τεχνικών τους προσφορών. 
 
Ο υποφάκελος “Τεχνική Προσφορά” , σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη, θα πρέπει να περιλαμβάνει : 
α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του Φακέλου Δημόσιας 
Σύμβασης, με επισήμανση των προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους.  
β) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιγραφή του γενικού προγράμματος εκπόνησης της μελέτης, 
δηλαδή τις απαιτούμενες επιμέρους δραστηριότητες, την αλληλοτροφοδότηση των μελετών με δεδομένα, τον 
καθορισμό σημείων ελέγχου και απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης. 
γ) χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της περίπτωσης β΄, 
λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
δ) οργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του συντονιστή και της ομάδας 
μελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της και στοιχεία για την 
αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε μέλους της ομάδας μελέτης σε αντίστοιχες ευθύνες με αυτές που 
αναλαμβάνει στην ομάδα μελέτης και το βαθμό επιτυχίας της, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των 
περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
ε) στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής συνεργασίας για 
την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης.  
 
Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 21.1 και 
21.2  της αναλυτικής διακήρυξης και φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ [3] : Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΕΠΕΜ Α.Ε. ENCODIA [ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ] 
Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ 

Κριτήριο 1 : 
Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου 
και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης  
Συγκεκριμένα βαθμολογούνται : 
1. η πληρότητα της εκτίμησης των αντικειμένων της 
μελέτης 
2. η πληρότητα και ορθότητα του σχολιασμού τους 
και ιδιαίτερα της επισήμανσης τυχόν προβλημάτων 
3. η αποτελεσματικότητα των προτάσεων που 
υποβάλλονται, ιδιαίτερα δε για την αντιμετώπιση των 
τυχόν προβλημάτων 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ : 30% 

Ο βαθμός 
πληρότητας και 
ορθότητας 
εκτίμησης του 
αντικειμένου 
κρίνεται απολύτως 
ικανοποιητικός 

100 Ο βαθμός 
πληρότητας και 
ορθότητας 
εκτίμησης του 
αντικειμένου 
κρίνεται απολύτως 
ικανοποιητικός 

100 Ο βαθμός 
πληρότητας και 
ορθότητας 
εκτίμησης του 
αντικειμένου 
κρίνεται καλή 

100 

Κριτήριο 2 :  
Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της 
μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης όπως 
προκύπτει από την Πρόταση Μεθοδολογίας και το 
Χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα : 
1. Ο βαθμός κάλυψης των τεχνικών απαιτήσεων της 
προς εκπόνηση μελέτης από δραστηριότητες που 
παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας. 
2. Ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και των 
εσωτερικών διαδικασιών για την έντεχνη εκπόνηση 
της μελέτης. 
3. Η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η 
αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος σε 
συνδυασμό με την στελέχωση της ομάδας μελέτης. 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ : 30% 

Η Πρόταση 
Μεθοδολογία και το 
χρονοδιάγραμμα 
κρίνονται απολύτως 
ικανοποιητικά   

100 Η Πρόταση 
Μεθοδολογία και το 
χρονοδιάγραμμα 
κρίνονται απολύτως 
ικανοποιητικά   

100 Η Πρόταση 
Μεθοδολογία και το 
χρονοδιάγραμμα 
κρίνονται 
ικανοποιητικά   

100 

Κριτήριο 3 : Αξιολογείται η οργανωτική πληρότητα 
και αποτελεσματικότητα του οικονομικού φορέα 

Η Οργανωτική 
πληρότητα και 

100 Η Οργανωτική 
πληρότητα και 

100 Η Οργανωτική 
πληρότητα και 

100 
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όπως προκύπτει από το Οργανόγραμμα, την Έκθεση 
Τεκμηρίωσης Καθηκόντων και Κατανομής Εργασιών 
του συντονιστή και της ομάδας μελέτης και τα 
Στοιχεία για τη Συνοχή της Ομάδας Μελέτης  και 
συγκεκριμένα: 
1. Ο βαθμός επάρκειας της προτεινόμενης ομάδας 
μελέτης. 
2. Ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας, 
που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις συνεργασίας 
(μόνιμες ή περιστασιακές) των στελεχών της ομάδας, 
και την έκταση προηγουμένων συνεργασιών μεταξύ 
των μελών της ομάδας. 
3. Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της 
προτεινόμενης δομής του οργανογράμματος, για την 
εκπόνηση της μελέτης. 
4. Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της 
προτεινόμενης ομάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή, 
σε σχέση με τα προβλεπόμενα γι αυτούς καθήκοντα. 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ : 40% 

αποτελεσματικότητα 
της Προτεινόμενης 
Ομάδας κρίνονται 
απολύτως 
ικανοποιητικά  

αποτελεσματικότητα 
της Προτεινόμενης 
Ομάδας κρίνονται 
απολύτως 
ικανοποιητικά 

αποτελεσματικότητα 
της Προτεινόμενης 
Ομάδας κρίνονται 
ικανοποιητικά 

Συνολική Βαθμολογία Τεχνικών Προσφορών (Β ΤΠ= 
σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3) 

 100  100  100 
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Οι Τεχνικές Προσφορές των οικονομικών φορέων πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών της διακήρυξης και γίνονται αποδεκτές. 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Τέλος η Επιτροπή Αξιολόγησης προχωρούμε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
συμμετεχόντων, οι οποίες φαίνονται  στον Πίνακα που ακολουθεί και οι οποίες κρίνονται αποδεκτές : 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ [4] : Οικονομικές Προσφορές  

 Επωνυμία 
Οικονομικού 
Φορέα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΦΟΡΕΑ  

ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΕΠΕΜ Α.Ε. Περιβαλλοντική 
Μελέτη 

Ανθρωποημέρες 57 200,00 11.400,00 

2 ENCODIA 
[ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ] 

Περιβαλλοντική 
Μελέτη 

Ανθρωποημέρες 57 150,00 8.550,00 

3 Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ 

Περιβαλλοντική 
Μελέτη 

Ανθρωποημέρες 57 162,16 9.243,12 

 
 
Ολοκληρώνοντας το Πρακτικό της η Ε.Δ. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι τεχνικές προσφορές των τριών 
συμμετεχόντων έλαβαν τον ίδιο βαθμό, εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Κορινθίων την ανάθεση της σύμβασης 
στον προσωρινό ανάδοχο «ENCODIA [ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ]», ο οποίος έδωσε την οικονομικότερη 
προσφορά, δαπάνης συνολικού ύψους συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) :  14.911,18 € .  

 

    Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 21-4-2020 πρακτικού και την 

ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ENCODIA (ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ) ως 

προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού με ποσό προσφοράς 8.550,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 

στα 14.911,18€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με το από 21-4-2020 πρακτικό της 

επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού. 

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

Ταγαράς, Κορδώσης και Σταυρέλης δήλωσαν γραπτώς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πως 

συμφωνούν με την έγκριση του ως άνω πρακτικού και την ανάδειξη του ως άνω οικονομικού 

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

του Προέδρου. 

 

     Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του 

διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 

72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και 

όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις     

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

  

    Α.- Εγκρίνει το από 21-4-2020 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού για 
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την σύναψη δημόσιας σύμβασης της εκπόνησης της μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Π.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

εκτιμώμενης αξίας 29.822,37€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

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

επωνυμία ENCODIA (ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ) με Αριθμό Μητρώου/ Τάξη Πτυχίου 

(Περιβαλλοντικές Μελέτες) 16548/ Τάξη Β΄, με ποσό προσφοράς 8.550,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και στα 

14.911,18€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται  στο από 21-4-

2020 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού. 

      Γ.- Γνωστοποιεί 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 υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.  

 

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

            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/171/2020. 

 
Ακριβές απόσπασμα 
Κόρινθος, 29-4-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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