
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 22 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  4-5-2020 

 

    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 4η Μαΐου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και από ώρα 12:00 έως 

13:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 12118/30-4-2020 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)Κορδώσης Χρ., 8)Σταυρέλης Νικ.. 

Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημ.. 

 

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

     ΑΠΟΦΑΣΗ 190η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του 

έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΙΚΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 

1.010.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 

19/216/2019 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη 
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δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 10/2019 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 13-06-2019 και 

ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 20-06-2019, από την αρμόδια επιτροπή 

αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 21/233/2019 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής.  Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 82994.   

Με την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 26/286/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την 

οποία δεν εγκρίθηκε το από 20-06-2019 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 ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 124472 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 56,43% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, και 2)GEOGENESIS A.E. με 

αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 123912 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 19462 

για έργα Οικοδομικά 3ης Τάξης και έργα Η/Μ 3ης Τάξης, του οποίου η οικονομική προσφορά ανέρχεται 

σε έκπτωση ποσοστού 48,78% επί του προϋπολογισμού της μελέτης. 

Ακολούθως με την αριθμ. 46/583/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 23-9-

2019 πρακτικό αξιολόγησης της αιτιολόγησης των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών της επιτροπής 

αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού, έγιναν αποδεκτές οι αιτιολογήσεις χαμηλής προσφοράς των 

οικονομικών φορέων με τις επωνυμίες MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ και GEOGENESIS A.E., 

εγκρίθηκε το από 20-06-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, απορρίφθηκε η 

προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με αριθμό προσφοράς 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 123616, και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω 

διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία MA.CO.NSTRUCTION ΤΑΕΑΕ με αριθμό 

προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 124472 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 25827 για 

έργα Οικοδομικά 3ης Τάξης και έργα Η/Μ 3ης Τάξης, με μέση έκπτωση 56,43% επί του 

προϋπολογισμού της μελέτης.  O ανωτέρω οικονομικός φορέας κλήθηκε με το υπ' αριθμ. 3644/4-2-

2020 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπόψη της Επιτροπής το από 21-

02-2020 πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη της 

επιτροπής αξιολόγησης για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του εν λόγω έργου, το οποίο 

επισυνάπτεται στην παρούσα και έχει ως εξής: 
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3ο Πρακτικό «Αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη για τη 
σύναψη της Δημόσιας Σύμβασης του Έργου: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΑΘΙΚΩΝ» 
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 «Ανέγερση 
βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων», προϋπολογισμού 1.010.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ}. 
 
Στην Κόρινθο  την 21/02/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα  11:00 οι πιο κάτω: 
 ΕΛΛΗ ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ, Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΕ5, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό 
μέλος, πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΛΑΝΟΣ, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΕ, υπάλληλος του 
Δασαρχείου Κορίνθου, τακτικό μέλος 
 ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υπάλληλος Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, πρώτο αναπληρωματικό μέλος 
 
που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΙΚΙΩΝ» (αριθμ. 21/233/2019 Α.Ο.Ε. Δήμου Κορινθίων, περί 
συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της σύμβασης), έχοντας υπόψη την σχετική 
αναλυτική διακήρυξη, συνήλθαμε προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 
προσωρινού αναδόχου, όπως αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα , λαμβάνοντας υπόψη: 
 

(1) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
(2) την αρ. 18438/27-05-2019 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, 
(3) Την αρ. 26/286/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,  
(4) την με αριθμό πρωτ. 3644/04-02-2020 Πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στην 

«MA.CON. STRUCTION Α.Ε.» για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, που στάλθηκε 
την 04/02/2020 στον προσωρινό ανάδοχο, 

(5) την από 13/02/2020 υποβολή από τον οικονομικό φορέα «MA.CON. STRUCTION Α.Ε.» 
ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης και την αίτηση του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού 
«MA.CON. STRUCTION Α.Ε.», με την οποία υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου 
Κορινθίων φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε αριθμό πρωτ. 5287/14-2-
2020,  

(6) την με αριθμό πρωτ. 5581/17-2-2020 Πρόσκληση στα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης για 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου: 
 

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού  

Απόσπασμα Ποινικού 
Μητρώου  

ΝΑΙ 37656/4-2-20 (6/18) 
37656/4-2-20 (7/18) 
37656/4-2-20 (8/18) 
 

Υπουργείο Δικαιοσύνης 
Διαφάνειας & 
Ανθρώπινων 
Δικαιωμάτων 

Φορολογική 
Ενημερότητα (την ημέρα 
του διαγωνισμού) 

ΝΑΙ 66819911/06-06-19 
(λήξη ισχύος την 06-08-19) 

ΑΑΔΕ  

Φορολογική ΝΑΙ 68100186/04-02-20 ΑΑΔΕ 
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Ενημερότητα (την ημέρα 
κατάθεσης δικ. 
κατακύρωσης) 

(λήξη ισχύος την 04-04-20) 

Ασφαλιστική 
Ενημερότητα 
Επιχείρησης (την ημέρα 
του διαγωνισμού)  

ΝΑΙ 214283/30-4-19  
(λήξη ισχύος την 29-10-19) 
 
6689/22-4-19 (λήξη 22-10-19) 
6685/11-4-19 (λήξη 22-10-19) 
6684/22-4-19 (λήξη 22-10-19) 
6682/22-4-19 (λήξη 22-10-19) 
6686/22-4-19 (λήξη 22-10-19) 
6687/22-4-19 (λήξη 22-10-19) 
6681/22-4-19 (λήξη 22-10-19) 

ΕΦΚΑ 
 
 
τ. ΕΤΑΑ 

Ασφαλιστική 
Ενημερότητα 
Επιχείρησης (την ημέρα 
κατάθεσης δικ. 
κατακύρωσης) 

ΝΑΙ 671860/12-12-19 
(λήξη την 11-06-20) 
 
2133/11-2-20 (λήξη 11/8/20) 
2127/11-2-20 (λήξη 11/8/20) 
2128/11-2-20 (λήξη 11/8/20) 
2129/11-2-20 (λήξη 11/8/20) 
2130/11-2-20 (λήξη 11/8/20) 
2131/11-2-20 (λήξη 11/8/20) 
2132/11-2-20 (λήξη 11/8/20) 

ΕΦΚΑ 
 
 
τ. ΕΤΑΑ 

Ασφαλιστική 
Ενημερότητα για έργα 
που εκτελεί (την ημέρα 
του διαγωνισμού)  

ΝΑΙ 214424/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214509/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214351/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214396/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214325/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214500/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214526/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214372/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214547/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214537/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214449/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214408/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214381/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214415/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214542/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214435/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 

ΕΦΚΑ 
 
 

Ασφαλιστική 
Ενημερότητα για έργα 
που εκτελεί (την ημέρα 
κατάθεσης δικ. 
κατακύρωσης) 

ΝΑΙ 671669/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 
671870/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 
671805/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 
671764/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 
671662/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 
671742/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 
671701/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 
671611/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 
671842/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 
671836/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 

ΕΦΚΑ 
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671920/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 
671926/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 
671847/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 
671813/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 
671904/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 
671826/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 

Μη κήρυξη σε πτώχευση, 
αναγκαστική διαχείριση, 
εκκαθάριση κλπ [παρ.  
Α.4(β) του άρθρου 22 & 
23.3 (γ)] 

ΝΑΙ Δ24/4133/9-4-19  
Ενημερότητα Πτυχίου 
& 
1503/31-1-20 
3192/11-2-20 
6493/03-2-20 
6494/03-2-20 
6495/03-2-20 
6496/03-2-20 
6497/03-2-20 

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ. 
 
 
Πρωτοδικείο Αθηνών 
 

Μη έκδοση απόφασης 
αποκλεισμού (άρθρο 74 
του ν4412/16) 
 
  

ΝΑΙ Υ.Δ.  

Μη διάπραξη 
επαγγελματικού 
παραπτώματος  [παρ. 
Α.4(θ) του άρθρου 22] 

ΝΑΙ 257/11-2-20 (λήξη 31-12-20) 
Β179Β/28-1-20 (λήξη 28-7-20) 
3733/74496/11-2-20  
(λήξη 11/8/20) 
3733/88074/11-2-20 
(λήξη 11-8-20) 
3733/86193/11-2-20 
(λήξη 11-8-20) 
3733/91460/11-2-20 
(λήξη 11-8-20) 
ΒΠ1695/1104/5-2-20  
(Λήξη 31-12-20) 

ΕΕΤΕΜ 
ΓΕΩΤΕΕ 
ΤΕΕ 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΑΤΕ 

Πιστοποιητικό  ΣΕΠΕ 
[αρθ. 23.3(ββ) & 22 
Α.2Α] 

ΝΑΙ Υ.Δ.  
 

 

Βεβαίωση εκπλήρωσης 
υποχρεώσεων – 
συνδρομών σε  
Επιμελητήρια και 
Συνδέσμους 

ΝΑΙ 3733/13794/11-2-20  
(λήξη 31-12-20) 
3733/91460/11-2-20 
(λήξη 31-12-20) 
3733/86193/11-2-20 
(λήξη 31-12-20) 
3733/88074/11-2-20 
(λήξη 31-12-20) 
3733/74496/11-2-20 
(λήξη 31-12-20) 
257/11-2-20 
(λήξη 31-12-20) 
Β179Α/28-1-20 

ΤΕΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΕΤΕΜ 
 
ΓΕΩΤΕΕ 
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(λήξη 31-12-21) 
Β1695/1105/5-2-20  
(λήξη 31-12-20) 

 
ΣΑΤΕ 

Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας  -  Ανεκτέλεστες συμβάσεις 

Μη υπέρβαση ορίου 
ανεκτέλεστου υπολοίπου 
εργολαβικών 
συμβάσεων 
(ημέρα διαγωνισμού και 
ημέρα κατάθεσης δικ. 
κατακύρωσης) 

ΝΑΙ Υ.Δ. 
 

Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Βεβαίωση Εγγραφής στο 
ΜΕΕΠ  

ΝΑΙ Δ15/26039/21-3-17  
(με λήξη ημερομηνίας ισχύος 
Βεβαίωσης την 25-11-19) [ΦΕΚ 
167/Α/2019]) 

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ. 

Ενημερότητα Πτυχίου ΝΑΙ Δ24/4133/9-4-19 
(λήξη 28/03/2020) 

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ. 

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης Α.Ε. 

Δικαιολογητικά 
νομιμοποίησης 

ΝΑΙ Από 6-6-2019 Πρακτικό ΔΣ για συμμετοχή στη δημοπρασία 
Αριθμ. 997091.1455310/4-2-20 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
Αριθμ. 997091.1455311/4-2-20 Αμιγές Πιστοποιητικό 
Ιστορικότητας  
Αριθμ. 997091.1455313/4-2-20 & 997091.1455312/6-2-20 
Πιστοποιητικά Ισχύουσας Εκ. 
Από 01/03/2017 Κωδικοποιημένο Καταστατικό Α.Ε. 
Από 09/05/2019 Κωδικοποιημένο Καταστατικό Α.Ε. 
Η νομιμοποίηση της εταιρείας καλύπτεται από την 
ενημερότητα πτυχίου 

 
Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Ε.Δ. γνωμοδοτεί για την 
κατακύρωση της σύμβασης στον μειοδότη «MA.CON. STRUCTION Α.Ε.». 

 

       Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 21-02-2020 πρακτικού 

αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού 

και την κήρυξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ με αριθμό 

προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 124472 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 25827 για 

έργα Οικοδομικά 3ης Τάξης και έργα Η/Μ 3ης Τάξης, με μέση έκπτωση 56,43% επί του 

προϋπολογισμού της μελέτης.  

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 ως άνω 

πρακτικού και την σχετική κήρυξη αναδόχου διαγωνισμού, σύμφωνα με την εισήγηση του 

Προέδρου. 

Οι κ.κ. Πνευματικός και Ταγαράς έδωσαν λευκή ψήφο. 
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Ο κ. Κορδώσης, στο έντυπο ψηφοφορίας που έστειλε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δεν έχει 

συμπληρώσει κανένα από τα κελιά που αφορούν στην ψήφο του για το συγκεκριμένο θέμα. 

 

     Η Οικονομική Επιτροπή, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το 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 νομοθετικές διατάξεις     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(με λευκή ψήφο των κ.κ. Πνευματικού Αλεξ. και Ταγαρά Βασ. και χωρίς την ψήφο του κ. Κορδώση Χρ.)  

 

      Α.- Εγκρίνει το από 21-2-2020 πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

προσωρινού μειοδότη της επιτροπής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη 

σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΙΚΙΩΝ 

προϋπολογισμού μελέτης 1.010.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ο οποίος έλαβε 

αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 82994 και το οποίο 

επισυνάπτεται στην παρούσα. 

      Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο και κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του εν λόγω 

έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ (Αναπαύσεως 43, 

Βριλήσσια, Τ.Κ.15235, Α.Φ.Μ. 998384640, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), με αριθμό προσφοράς 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 124472 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 25827 για έργα 

Οικοδομικά 3ης Τάξης και έργα Η/Μ 3ης Τάξης, με μέση έκπτωση 56,43% 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. 

     Δ.-  Η χρηματοδότηση για το ανωτέρω έργο θα γίνει από το Πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. και θα βαρύνει 

την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2020 με Κ.Α. 

64/7341.0009 ποσού 200.000,00€ με τίτλο «Ανέγερση Βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων» 

σύμφωνα με την αριθμ. 5/40/2020 (6464ΩΛ7-Ρ3Θ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων 

περί προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης (δαπάνη έτους 2020 ποσού: 200.00,00€ και δαπάνη 

έτους 2021 ποσού: 810.000,00€) 

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/190/2020.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 12-6-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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Επισυνάπτεται το από 21-02-2020 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης δημόσιας σύμβασης: 

 

 

Ελληνική Δημοκρατία   
Δήμος Κορινθίων 
Επιτροπή Διαγωνισμού Έργου 

Κόρινθος, 21/02/2020 
Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 18438/27-5-2019 
ΑΔΑΜ Διακήρυξης : 19PROC005006773 
Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 82994 

 
 

3ο Πρακτικό «Αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης  

του προσωρινού μειοδότη  για τη σύναψη της Δημόσιας Σύμβασης του Έργου :  

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΙΚΙΩΝ» 

 
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 «Ανέγερση 
βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων», προϋπολογισμού 1.010.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ}. 
Στην Κόρινθο  την 21/02/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα  11:00 οι πιο κάτω: 

1. ΕΛΛΗ ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ, Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΕ5, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος, 
πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού 

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΛΑΝΟΣ,  Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΕ, υπάλληλος του Δασαρχείου 
Κορίνθου, τακτικό μέλος. 

3. ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υπάλληλος Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
πρώτο αναπληρωματικό μέλος. 

 
που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΙΚΙΩΝ» (αριθμ. 21/233/2019  Α.Ο.Ε. Δήμου Κορινθίων, περί 
συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της σύμβασης), έχοντας υπόψη την σχετική 
αναλυτική διακήρυξη, συνήλθαμε προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
του προσωρινού αναδόχου, όπως αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη: 
 
(1) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
(2) Την αρ. 18438/27-05-2019 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, 
(3) Την αρ. 26/286/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 
(4) την με αριθμό πρωτ. 3644/04-02-2020 Πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στην 
«MA.CON. STRUCTION Α.Ε.» για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, που στάλθηκε την 
04/02/2020 στον προσωρινό ανάδοχο, 
(5) την από 13/02/2020 υποβολή από τον οικονομικό φορέα «MA.CON. STRUCTION Α.Ε.» 
ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης και την αίτηση του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού 
«MA.CON. STRUCTION Α.Ε.», με την οποία υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων 
φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε αριθμό πρωτ. 5287/14-02-2020, 
(6) την με αριθμό πρωτ. 5581/17-02-2020 Πρόσκληση στα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης 
για έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου: 
 

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 
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Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού  

Απόσπασμα Ποινικού 
Μητρώου  

ΝΑΙ 37656/4-2-20 (6/18) 
37656/4-2-20 (7/18) 
37656/4-2-20 (8/18) 
 

Υπουργείο Δικαιοσύνης 
Διαφάνειας & 
Ανθρώπινων 
Δικαιωμάτων 

Φορολογική 
Ενημερότητα (την ημέρα 
του διαγωνισμού) 

ΝΑΙ 66819911/06-06-19 
(λήξη ισχύος την 06-08-19) 

ΑΑΔΕ  

Φορολογική 
Ενημερότητα (την ημέρα 
κατάθεσης δικ. 
κατακύρωσης) 

ΝΑΙ 68100186/04-02-20 
(λήξη ισχύος την 04-04-20) 

ΑΑΔΕ 

Ασφαλιστική 
Ενημερότητα 
Επιχείρησης (την ημέρα 
του διαγωνισμού)  

ΝΑΙ 214283/30-4-19  
(λήξη ισχύος την 29-10-19) 
 
6689/22-4-19 (λήξη 22-10-19) 
6685/11-4-19 (λήξη 22-10-19) 
6684/22-4-19 (λήξη 22-10-19) 
6682/22-4-19 (λήξη 22-10-19) 
6686/22-4-19 (λήξη 22-10-19) 
6687/22-4-19 (λήξη 22-10-19) 
6681/22-4-19 (λήξη 22-10-19) 

ΕΦΚΑ 
 
 
τ. ΕΤΑΑ 

Ασφαλιστική 
Ενημερότητα 
Επιχείρησης (την ημέρα 
κατάθεσης δικ. 
κατακύρωσης) 

ΝΑΙ 671860/12-12-19 
(λήξη την 11-06-20) 
 
2133/11-2-20 (λήξη 11/8/20) 
2127/11-2-20 (λήξη 11/8/20) 
2128/11-2-20 (λήξη 11/8/20) 
2129/11-2-20 (λήξη 11/8/20) 
2130/11-2-20 (λήξη 11/8/20) 
2131/11-2-20 (λήξη 11/8/20) 
2132/11-2-20 (λήξη 11/8/20) 

ΕΦΚΑ 
 
 
τ. ΕΤΑΑ 

Ασφαλιστική 
Ενημερότητα για έργα 
που εκτελεί (την ημέρα 
του διαγωνισμού)  

ΝΑΙ 214424/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214509/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214351/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214396/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214325/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214500/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214526/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214372/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214547/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214537/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214449/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214408/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214381/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214415/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214542/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 
214435/30-4-19 (λήξη 29-10-19) 

ΕΦΚΑ 
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Ασφαλιστική 
Ενημερότητα για έργα 
που εκτελεί (την ημέρα 
κατάθεσης δικ. 
κατακύρωσης) 

ΝΑΙ 671669/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 
671870/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 
671805/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 
671764/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 
671662/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 
671742/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 
671701/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 
671611/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 
671842/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 
671836/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 
671920/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 
671926/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 
671847/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 
671813/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 
671904/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 
671826/12-12-19 (λήξη 11-6-20) 

ΕΦΚΑ 

Μη κήρυξη σε 
πτώχευση, αναγκαστική 
διαχείριση, εκκαθάριση 
κλπ [παρ.  Α.4(β) του 
άρθρου 22 & 23.3 (γ)] 

ΝΑΙ Δ24/4133/9-4-19  
Ενημερότητα Πτυχίου 
& 
1503/31-1-20 
3192/11-2-20 
6493/03-2-20 
6494/03-2-20 
6495/03-2-20 
6496/03-2-20 
6497/03-2-20 

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ. 
 
 
Πρωτοδικείο Αθηνών 
 

Μη έκδοση απόφασης 
αποκλεισμού (άρθρο 74 
του ν4412/16) 
 
  

ΝΑΙ Υ.Δ.  

Μη διάπραξη 
επαγγελματικού 
παραπτώματος  [παρ. 
Α.4(θ) του άρθρου 22] 

ΝΑΙ 257/11-2-20 (λήξη 31-12-20) 
Β179Β/28-1-20 (λήξη 28-7-20) 
3733/74496/11-2-20  
(λήξη 11/8/20) 
3733/88074/11-2-20 
(λήξη 11-8-20) 
3733/86193/11-2-20 
(λήξη 11-8-20) 
3733/91460/11-2-20 
(λήξη 11-8-20) 
ΒΠ1695/1104/5-2-20  
(Λήξη 31-12-20) 

ΕΕΤΕΜ 
ΓΕΩΤΕΕ 
ΤΕΕ 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΑΤΕ 

Πιστοποιητικό  ΣΕΠΕ 
[αρθ. 23.3(ββ) & 22 
Α.2Α] 

ΝΑΙ Υ.Δ.  
 

 

Βεβαίωση εκπλήρωσης 
υποχρεώσεων – 
συνδρομών σε  

ΝΑΙ 3733/13794/11-2-20  
(λήξη 31-12-20) 
3733/91460/11-2-20 

ΤΕΕ 
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Επιμελητήρια και 
Συνδέσμους 

(λήξη 31-12-20) 
3733/86193/11-2-20 
(λήξη 31-12-20) 
3733/88074/11-2-20 
(λήξη 31-12-20) 
3733/74496/11-2-20 
(λήξη 31-12-20) 
257/11-2-20 
(λήξη 31-12-20) 
Β179Α/28-1-20 
(λήξη 31-12-21) 
Β1695/1105/5-2-20  
(λήξη 31-12-20) 

 
 
 
 
 
 
 
ΕΕΤΕΜ 
 
ΓΕΩΤΕΕ 
 
ΣΑΤΕ 

Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας  -  Ανεκτέλεστες συμβάσεις 

Μη υπέρβαση ορίου 
ανεκτέλεστου 
υπολοίπου εργολαβικών 
συμβάσεων 
(ημέρα διαγωνισμού και 
ημέρα κατάθεσης δικ. 
κατακύρωσης) 

ΝΑΙ Υ.Δ. 
 

Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Βεβαίωση Εγγραφής στο 
ΜΕΕΠ  

ΝΑΙ Δ15/26039/21-3-17  
(με λήξη ημερομηνίας ισχύος 
Βεβαίωσης την 25-11-19) [ΦΕΚ 
167/Α/2019]) 

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ. 

Ενημερότητα Πτυχίου ΝΑΙ Δ24/4133/9-4-19 
(λήξη 28/03/2020) 

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ. 

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης Α.Ε. 

Δικαιολογητικά 
νομιμοποίησης 

ΝΑΙ Από 6-6-2019 Πρακτικό ΔΣ για συμμετοχή στη δημοπρασία 
Αριθμ. 997091.1455310/4-2-20 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
Αριθμ. 997091.1455311/4-2-20 Αμιγές Πιστοποιητικό 
Ιστορικότητας  
Αριθμ. 997091.1455313/4-2-20 & 997091.1455312/6-2-20 
Πιστοποιητικά Ισχύουσας Εκ. 
Από 01/03/2017 Κωδικοποιημένο Καταστατικό Α.Ε. 
Από 09/05/2019 Κωδικοποιημένο Καταστατικό Α.Ε. 
Η νομιμοποίηση της εταιρείας καλύπτεται από την 
ενημερότητα πτυχίου 

 
Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Ε.Δ. γνωμοδοτεί για την 
κατακύρωση της σύμβασης στον μειοδότη «MA.CON. STRUCTION Α.Ε.». 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει. 

 
Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού 
 

1. ΕΛΛΗ ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ 
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2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΛΑΝΟΣ 

 
 

3. ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ 
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