
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 37 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  20-07-2020 

 

    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 σήμερα τηv 20η Ιουλίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 9:00 σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 20547/16-7-2020 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. 

     Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 

17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της 

μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά 

εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής 

Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι  πρόσκληση.  

 

     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 Σπυρίδωνας, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια 

Κων/να, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος, 7)Ταγαράς Βασίλειος, 8)Σταυρέλης 

Νικόλαος, 9)Πλατής Σπυρίδων. 

Α π ό ν τ ε ς  

Ουδείς. 

 

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

     ΑΠΟΦΑΣΗ 319η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 650.486,45€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 42/520/2019  

απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο 

ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ.16/2019 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 27-01-2020  και ημερομηνία αποσφράγισης των 

προσφορών στις 03-02-2020 από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε 

με την αριθμ. 3/12/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός 

έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 87390.   

Ακολούθως με την αριθμ. 7/51/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 3-2-2020 

πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού, απορρίφθηκε η προσφορά του 

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

ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 142855, και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του εν θέματι διαγωνισμού ο 

οικονομικός φορέας με την επωνυμία «VALION ATE», με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 

τον αριθμό 143033 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 28452  για Έργα Οικοδομικά  2ης Τάξης, και Έργα 

Η/Μ 2ης Τάξης, με μέση έκπτωση 62,15 %  επί του προϋπολογισμού της μελέτης.  O ανωτέρω 

οικονομικός φορέας κλήθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 10340/3-4-2020 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων 

να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 22-5-2020 πρακτικό αξιολόγησης 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου της επιτροπής αξιολόγησης για την 

σύναψη δημόσιας σύμβασης του εν λόγω έργου, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και έχει ως 

εξής: 

 

Πρακτικό- 2 ελέγχου «δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (κατακύρωσης)» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α: 87390) με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με προϋπολογισμό: 650.486,45€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το 

άρθρο 103 του Ν. 4412/16 (όπως ισχύει σήμερα). 
 

Στην Κόρινθο σήμερα, στις 22.05.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., οι υπογράφοντες: 

 Νικολάου Ιωάννης, Π.Ε. Μηχανικός (Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός), ως πρόεδρος της 

επιτροπής, υπάλληλος του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, 

 Χαρίτου Σπυριδούλα, Τ.Ε. Μηχανικός (Τοπογράφος), ως αντιπρόεδρος της επιτροπής, 

υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας, 

 Κουίνης Νικόλαος, Τ.Ε. Μηχανικός (Πολιτικών), ως τακτικό μέλος της επιτροπής, υπάλληλος 

του Δήμου Κορινθίων, 

που αποτελούμε την Επιτροπή αξιολόγησης για τον διαγωνισμό του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 12/(πρακτικό 3) 

/27.01.2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων [ΑΔΑ: ΩΦΧ0ΩΛ7-ΣΣΕ], 

συνήλθαμε σε συνεδρίαση στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων και 

έχοντας υπόψη: 
1. Την υπ΄ αριθμ. 51/21.02.2020 Απόφαση (πρακτικού 7/2020) της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Κορινθίων [ΑΔΑ: ΨΕ8ΛΩΛ7-454], με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό-1, που αφορά 
την διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, 

ΑΔΑ: ΨΨΕΨΩΛ7-ΜΟ5



ορίζοντας ως «προσωρινό μειοδότη» τον οικονομικό φορέα: «VALION Α.Τ.Ε.» με αριθμό 
ΜΕΕΠ: 28452 

2. Το υπ΄ αριθμ. 10340/03.04.2020 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων με 
θέμα: «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου διαγωνισμού για το 
έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» Προϋπολογισμού: 
#650.486,45€# (με Φ.Π.Α.)», 

3. Την από 23.04.2020 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, τα οποία εν συνεχεία 
υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων εμπρόθεσμα και έλαβαν α.π.: 
11705/27.04.2020 & 11762/28.04.2020 

4. Την από 23.04.2020 αίτηση της VALION Α.Τ.Ε. με την οποία αιτείται παράταση της 
προθεσμίας προσκόμισης των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 41 της από 13-04-
2020 Π.Ν.Π. (Α΄84), λόγω αδυναμίας έκδοσης ορισμένων εξ΄ αυτών, εξαιτίας της αναστολής 
ή μερικής αναστολή λειτουργίας των αντίστοιχων Υπηρεσιών. 

5. Την από 28.04.2020 ηλεκτρονική υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών και συγκεκριμένα 
προσκομίσθηκε το Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσεως του Ιωάννη Βαλαβανίδη 
του Μηνά. 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή διακόπτει τη συνεδρίαση μέχρι να προσκομισθούν τα επιπρόσθετα 
δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα. 
Στις 15 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00π.μ. η επιτροπή συνεδριάζει εκ νέου μετά: 
6. Την από 25.05.2020 ηλεκτρονική υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών και συγκεκριμένα 

προσκομίσθηκαν τα Πιστοποιητικά της εταιρείας περί: α)μη θέσεως σε αναγκαστική 
διαχείριση, β)μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων,  γ)μη κατάθεσης δικογράφου 
εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή, δ)μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης, ε)μη κατάθεσης για 
πτωχευτικό συμβιβασμό.  Επιπλέον προσκομίσθηκαν δύο υπεύθυνες δηλώσεις, εκ των 
οποίων α)η πρώτη με τίτλο: «6_ΥΔ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ» είχε υποβληθεί και με τα αρχικά 
δικαιολογητικά (στις 23.04.2020) με α/α: 25 και τίτλο: ΥΔ Ν. 4683-2020 (Α΄83).  Η δε 
δεύτερη με τίτλο: ΥΔ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ αφορά το έργο με τίτλο: «Εργασίες άρσης 
καταπτώσεων πρανών ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» όπου 
βεβαιώνει ότι, κατά την ημερομηνία του εν λόγω διαγωνισμού του έργου της αυτής 
διακήρυξης, στις 27.01.2020 η εταιρεία ήταν ασφαλιστικά ενήμερη και εκ παραδρομή η 
ασφαλιστική ενημερότητα εκδόθηκε στις 28.01.2020. 

7. Την από 12.06.2020 ηλεκτρονική υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών, όπου υποβλήθηκε 
η φορολογική ενημερότητα της εταιρείας με απ.: 67928802 μη ημερομηνία έκδοσης: 
30.12.2019 και ημερομηνία λήξης: 30.01.2020. 

8. Το άρθρο 103 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει σήμερα. 
Επιπλέον, η Επιτροπή έλεγξε την εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών του οικονομικού 
φορέα «VALION Α.Τ.Ε.» με αριθμό ΜΕΕΠ: 28452, σε συνδυασμό με το άρθρο 4.2 παρ. γ΄ της 
διακήρυξης. 
Κατόπιν των ανωτέρω, δεν κάνει δεκτό το δικαιολογητικό που υποβλήθηκε στις 25.05.2020 και 
αφορά υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται ότι: «για το έργο «Εργασίες Άρσης 
Καταπτώσεων Πρανών Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» κατά την 
ημερομηνία του διαγωνισμού στις 27/1/2020 η εταιρεία μας ήταν ασφαλιστικά ενήμερη και εκ 
παραδρομής η ασφαλιστική ενημερότητα εκδόθηκε στις 28/1/2020» και το δικαιολογητικό που 
υποβλήθηκε στις 12.06.2020 και αφορά φορολογική ενημερότητα της εταιρείας «VALION Α.Τ.Ε.» 
με ημερομηνία έκδοσης 30.12.2019, διότι αφορούν δικαιολογητικά που μπορούσαν να 
προσκομισθούν εντός της προθεσμία της πρόσκλησης και επιπλέον δεν αποδεικνύεται η αδυναμία 
έκδοσής τους, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 παρ. γ΄ της διακήρυξης.  Στη συνέχεια, η Επιτροπή 
συνεχίζει τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών (πρωτότυπων ή αντίγραφων)που εκδίδονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/14, του άρθρου 80 του ν.4412/16, όπως 
καθορίστηκαν ειδικότερα στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) που 
υποβλήθηκε από τον «προσωρινό μειοδότη» τον οικονομικό φορέα: «VALION A.Τ.Ε.» με αριθμό 
ΜΕΕΠ: 28452 στον διαγωνισμό την 27η Ιανουαρίου 2020, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν.4412/16, καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77 του ν.4412/16. 
Από τον παραπάνω έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώθηκε ότι: στις 23.04.2020 
που είναι και η αρχική προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου: 
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1. Δεν υποβλήθηκε η φορολογική ενημερότητα της εταιρείας «VALION Α.Τ.Ε.» όπου να 
αποδεικνύεται ότι η εταιρεία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων την ημέρα του εν λόγω διαγωνισμού (δηλ. στις 27.01.2020) του 
έργου, όπως ορίζει το 4.2 σε συνδυασμό με τα άρθρα 22 (παρ. Α.2) και 23.3 της 
διακήρυξης.  Η εν λόγω φορολογική ενημερότητα προσκομίσθηκε στις 12.06.2020, δηλαδή 
εκπρόθεσμα, αφού δεν υπάγεται στους λόγους αιτήματος παράτασης, όπως ορίζει το άρθρο 
4.2 παρ. γ΄ της διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α: 87390) του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ». 

2. Δεν υποβλήθηκε η ασφαλιστική ενημερότητα του έργου με τίτλο «Εργασίες άρσης 
καταπτώσεων πρανών ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής», ΄που να 
αποδεικνύεται ότι η εταιρεία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης την ημέρα (δηλ. στις 27.01.2020) του εν 
λόγω ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α: 87390) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», όπως ορίζει το 4.2 σε συνδυασμό τα άρθρα 22.Α.2 και 
23.3.β της διακήρυξης.  Αντί αυτού υποβλήθηκε, εκπρόθεσμα στις 25.05.2020, η υπεύθυνη 
δήλωση με α/α: 7 στην οποία βεβαιώνεται ότι: «για το έργο «Εργασίες Άρσης Καταπτώσεων 
Πρανών Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» κατά την ημερομηνία του 
διαγωνισμού στις 27/1/2020 η εταιρεία μας ήταν ασφαλιστικά ενήμερη και εκ παραδρομής η 
ασφαλιστική ενημερότητα εκδόθηκε στις 28/1/2020». 

3. Δεν υποβλήθηκε αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού στο οποίο έχουν δημοσιευθεί όλες 
οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατικού (εφόσον υπάρχει) και επιπλέον δεν αποδεικνύεται η εκπροσώπηση της 
εταιρείας, όπως ορίζει το άρθρο 23.8 της εν λόγω διακήρυξης.  Όσον αφορά την 
εκπροσώπηση της εταιρείας «VALION Α.Τ.Ε.» προσκομίσθηκε το δικαιολογητικό με α/α: 28 
και τίτλο: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ» από το ΓΕΜΗ στο οποίο 
μεταξύ άλλων αναφέρετε ότι: «η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου και η εκπροσώπηση 
της εταιρείας προκύπτει από τις κάτωθι καταχωρήσεις: (ημερομηνία καταχώρησης) 
11/04/2020 (κωδικός αριθμός καταχώρησης) 179427 και (ημερομηνία καταχώρησης) 
07/09/2016 (κωδικός αριθμός καταχώρησης) 926225». 

4. Σύμφωνα με την Απόφαση 323/2020 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.) 7ο Κλιμάκιο (συνημμένο- 1) η υπεύθυνη δήλωση- όταν δεν υποβάλλεται με 
ψηφιακή υπογραφή- θα πρέπει εκτός από την υπογραφή του φυσικού προσώπου να 
συνοδεύεται και από βεβαίωση γνησίου υπογραφής.  Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι 
υπεύθυνες δηλώσεις που υποβλήθηκαν στις 23.04.2020 φέρουν μόνο σφραγίδα και 
υπογραφή από τον Μπουγά Ιωάννη του Σωτηρίου, για τον λόγο αυτό οι επίμαχες 
υπεύθυνες δηλώσεις δεν υποβλήθηκαν νομοτύπως και δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη 
προς εκπλήρωση από τον προσφέροντα της υποχρέωσης προς υποβολής τους. 

Κατά συνέπεια τα στοιχεία που δηλώθηκαν στην ΤΕΥΔ στις 27.01.2020 και προσκομίσθηκαν 
εμπρόθεσμα (ηλεκτρονικά) στις 23.04.2020, και επιπλέον τα πρόσθετα δικαιολογητικά στις: 
28.04.2020, 25.05.2020 και 12.06.2020 από τον «προσωρινό μειοδότη» τον οικονομικό φορέα: 
«VALION Α.Τ.Ε.» με αριθμό ΜΕΕΠ: 28452 ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ τα κριτήρια επιλογής. 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με α/α: 87390) 
επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» εισηγείται: 
1. Την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου «VALION Α.Τ.Ε.» με αριθμό 

ΜΕΕΠ: 28452 και εφαρμογή του άρθρου 4.2 παρ. δ΄ της διακήρυξης. 
2. Την κατακύρωση στον οικονομικό φορέα: «ΛΟΥΚΑΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με 

δ.τ.: PKMCEng με αρ. ΜΕΕΠ: 30330 και ποσοστό έκπτωσης: 61,56%, προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της τιμής, αναδεικνύοντάς τον ως προσωρινό μειοδότη, σύμφωνα με την 
παράγραφο (δ) του άρθρου 4.2 της διακήρυξης του έργου. 

 
       Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 22-5-2020 πρακτικού 

αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού, 

την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου VALION Α.Τ.Ε., διότι δεν υπέβαλε τα ορθά 

απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την 
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επωνυμία ΛΟΥΚΑΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. PKMCEng, προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει της τιμής 

προσφορά, ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού με μέση έκπτωση 61,56%, 

σύμφωνα και με την παράγραφο (δ) του άρθρου 4.2 της διακήρυξης του εν θέματι έργου.  

 

  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 

 

   Α.- Εγκρίνει το από 22-5-2020 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της 

επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του 

έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 

650.486,45€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 87390, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. 

   Β.-  Απορρίπτει την προσφορά του προσωρινού αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«VALION ATE», με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 143033 και αριθμό 

εγγραφής στο ΜΕΕΠ 28452  για έργα Οικοδομικά  2ης Τάξης και έργα Η/Μ 2ης Τάξης, με μέση έκπτωση 

62,15 %  επί του προϋπολογισμού της μελέτης, διότι δεν υπέβαλλε τα ορθά, απαιτούμενα από την 

αριθμ. 47606/31-12-2019 διακήρυξη διαγωνισμού, δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, όπως 

ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 22-5-2020 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης 

διαγωνισμού. 

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

επωνυμία ΛΟΥΚΑΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 

τον αριθμό 142417 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 30330 για έργα Οικοδομικά  2ης Τάξης και έργα 

Η/Μ 2ης Τάξης, με μέση έκπτωση 61,56% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει της τιμής προσφορά, 

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 22-5-2020 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης 

διαγωνισμού.  

   Δ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της 

παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. Ειδικότερα 

στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 

για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και αυτή κατατίθεται ηλεκτρονικά 

στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.  
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        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 37/319/2020.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 11-8-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
Επισυνάπτεται το από 22-5-2020 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης δημόσιας σύμβασης: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ – 2 

ελέγχου «δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (κατακύρωσης)» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

(α/α: 87390) με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με 

προϋπολογισμό: 650.486,45€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/16 

(όπως ισχύει σήμερα). 

 

Στην Κόρινθο σήμερα, στις 22.05.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., οι υπογράφοντες: 

1. Νικολάου Ιωάννης, Π.Ε. Μηχανικός (Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός), ως πρόεδρος της 

επιτροπής, υπάλληλος του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, 

2. Χαρίτου Σπυριδούλα, Τ.Ε. Μηχανικός (Τοπογράφος), ως αντιπρόεδρος της επιτροπής, υπάλληλος 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας, 

3. Κουίνης Νικόλαος, Τ.Ε. Μηχανικός (Πολιτικών), ως τακτικό μέλος της επιτροπής, υπάλληλος του 

Δήμου Κορινθίων, 

που αποτελούμε την Επιτροπή αξιολόγησης για τον διαγωνισμό του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 12/(πρακτικό 3) /27.01.2020 

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων [ΑΔΑ: ΩΦΧ0ΩΛ7-ΣΣΕ], συνήλθαμε σε 

συνεδρίαση στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων και έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ΄ αριθμ. 51/21.02.2020 Απόφαση (πρακτικού 7/2020) της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Κορινθίων [ΑΔΑ: ΨΕ8ΛΩΛ7-454], με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό-1, που αφορά την 

διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, ορίζοντας ως 

«προσωρινό μειοδότη» τον οικονομικό φορέα: «VALION Α.Τ.Ε.» με αριθμό ΜΕΕΠ: 28452 

2. Το υπ΄ αριθμ. 10340/03.04.2020 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων με θέμα: 

«Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου διαγωνισμού για το έργο: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» Προϋπολογισμού: #650.486,45€# 

(με Φ.Π.Α.)», 

3. Την από 23.04.2020 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, τα οποία εν συνεχεία 

υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων εμπρόθεσμα και έλαβαν α.π.: 

11705/27.04.2020 & 11762/28.04.2020 

4. Την από 23.04.2020 αίτηση της VALION Α.Τ.Ε. με την οποία αιτείται παράταση της προθεσμίας 

προσκόμισης των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 41 της από 13-04-2020 Π.Ν.Π. (Α΄84), 
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λόγω αδυναμίας έκδοσης ορισμένων εξ΄ αυτών, εξαιτίας της αναστολής ή μερικής αναστολή 

λειτουργίας των αντίστοιχων Υπηρεσιών. 

5. Την από 28.04.2020 ηλεκτρονική υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών και συγκεκριμένα 

προσκομίσθηκε το Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσεως του Ιωάννη Βαλαβανίδη του 

Μηνά. 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή διακόπτει τη συνεδρίαση μέχρι να προσκομισθούν τα επιπρόσθετα 

δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα. 

Στις 15 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00π.μ. η επιτροπή συνεδριάζει εκ νέου μετά: 

6. Την από 25.05.2020 ηλεκτρονική υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών και συγκεκριμένα 

προσκομίσθηκαν τα Πιστοποιητικά της εταιρείας περί: α)μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση, 

β)μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων,  γ)μη κατάθεσης δικογράφου 

εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή, δ)μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης, ε)μη κατάθεσης για 

πτωχευτικό συμβιβασμό.  Επιπλέον προσκομίσθηκαν δύο υπεύθυνες δηλώσεις, εκ των οποίων α)η 

πρώτη με τίτλο: «6_ΥΔ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ» είχε υποβληθεί και με τα αρχικά δικαιολογητικά 

(στις 23.04.2020) με α/α: 25 και τίτλο: ΥΔ Ν. 4683-2020 (Α΄83).  Η δε δεύτερη με τίτλο: ΥΔ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ αφορά το έργο με τίτλο: «Εργασίες άρσης καταπτώσεων πρανών ρεμάτων 

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» όπου βεβαιώνει ότι, κατά την ημερομηνία του εν 

λόγω διαγωνισμού του έργου της αυτής διακήρυξης, στις 27.01.2020 η εταιρεία ήταν ασφαλιστικά 

ενήμερη και εκ παραδρομή η ασφαλιστική ενημερότητα εκδόθηκε στις 28.01.2020. 

7. Την από 12.06.2020 ηλεκτρονική υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών, όπου υποβλήθηκε η 

φορολογική ενημερότητα της εταιρείας με απ.: 67928802 μη ημερομηνία έκδοσης: 30.12.2019 και 

ημερομηνία λήξης: 30.01.2020. 

8. Το άρθρο 103 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει σήμερα. 

Επιπλέον, η Επιτροπή έλεγξε την εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα 

«VALION Α.Τ.Ε.» με αριθμό ΜΕΕΠ: 28452, σε συνδυασμό με το άρθρο 4.2 παρ. γ΄ της διακήρυξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, δεν κάνει δεκτό το δικαιολογητικό που υποβλήθηκε στις 25.05.2020 και αφορά 

υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται ότι: «για το έργο «Εργασίες Άρσης Καταπτώσεων Πρανών 

Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού στις 

27/1/2020 η εταιρεία μας ήταν ασφαλιστικά ενήμερη και εκ παραδρομής η ασφαλιστική ενημερότητα 

εκδόθηκε στις 28/1/2020» και το δικαιολογητικό που υποβλήθηκε στις 12.06.2020 και αφορά φορολογική 

ενημερότητα της εταιρείας «VALION Α.Τ.Ε.» με ημερομηνία έκδοσης 30.12.2019, διότι αφορούν 

δικαιολογητικά που μπορούσαν να προσκομισθούν εντός της προθεσμία της πρόσκλησης και επιπλέον δεν 

αποδεικνύεται η αδυναμία έκδοσής τους, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 παρ. γ΄ της διακήρυξης.  Στη συνέχεια, η 

Επιτροπή συνεχίζει τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών (πρωτότυπων ή αντίγραφων)που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/14, του άρθρου 80 του ν.4412/16, όπως καθορίστηκαν 

ειδικότερα στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) που υποβλήθηκε από τον 

«προσωρινό μειοδότη» τον οικονομικό φορέα: «VALION A.Τ.Ε.» με αριθμό ΜΕΕΠ: 28452 στον 

διαγωνισμό την 27η Ιανουαρίου 2020, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

των άρθρων 73 και 74 του ν.4412/16, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 

άρθρων 75, 76 και 77 του ν.4412/16. 

Από τον παραπάνω έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώθηκε ότι: στις 23.04.2020 που είναι 

και η αρχική προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου: 

1. Δεν υποβλήθηκε η φορολογική ενημερότητα της εταιρείας «VALION Α.Τ.Ε.» όπου να 

αποδεικνύεται ότι η εταιρεία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την καταβολή των 

φόρων την ημέρα του εν λόγω διαγωνισμού (δηλ. στις 27.01.2020) του έργου, όπως ορίζει το 4.2 σε 

συνδυασμό με τα άρθρα 22 (παρ. Α.2) και 23.3 της διακήρυξης.  Η εν λόγω φορολογική 

ενημερότητα προσκομίσθηκε στις 12.06.2020, δηλαδή εκπρόθεσμα, αφού δεν υπάγεται στους 

λόγους αιτήματος παράτασης, όπως ορίζει το άρθρο 4.2 παρ. γ΄ της διακήρυξης του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού (α/α: 87390) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ». 
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2. Δεν υποβλήθηκε η ασφαλιστική ενημερότητα του έργου με τίτλο «Εργασίες άρσης καταπτώσεων 

πρανών ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής», ΄που να αποδεικνύεται ότι η 

εταιρεία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης την ημέρα (δηλ. στις 27.01.2020) του εν λόγω ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α: 87390) 

του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», όπως ορίζει το 4.2 σε 

συνδυασμό τα άρθρα 22.Α.2 και 23.3.β της διακήρυξης.  Αντί αυτού υποβλήθηκε, εκπρόθεσμα στις 

25.05.2020, η υπεύθυνη δήλωση με α/α: 7 στην οποία βεβαιώνεται ότι: «για το έργο «Εργασίες 

Άρσης Καταπτώσεων Πρανών Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» κατά την 

ημερομηνία του διαγωνισμού στις 27/1/2020 η εταιρεία μας ήταν ασφαλιστικά ενήμερη και εκ 

παραδρομής η ασφαλιστική ενημερότητα εκδόθηκε στις 28/1/2020». 

3. Δεν υποβλήθηκε αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού στο οποίο έχουν δημοσιευθεί όλες οι μέχρι 

σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 

υπάρχει) και επιπλέον δεν αποδεικνύεται η εκπροσώπηση της εταιρείας, όπως ορίζει το άρθρο 23.8 

της εν λόγω διακήρυξης.  Όσον αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας «VALION Α.Τ.Ε.» 

προσκομίσθηκε το δικαιολογητικό με α/α: 28 και τίτλο: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ» από το ΓΕΜΗ στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρετε ότι: «η σύνθεση του 

διοικητικού συμβουλίου και η εκπροσώπηση της εταιρείας προκύπτει από τις κάτωθι καταχωρήσεις: 

(ημερομηνία καταχώρησης) 11/04/2020 (κωδικός αριθμός καταχώρησης) 179427 και (ημερομηνία 

καταχώρησης) 07/09/2016 (κωδικός αριθμός καταχώρησης) 926225». 

4. Σύμφωνα με την Απόφαση 323/2020 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 

7ο Κλιμάκιο (συνημμένο- 1) η υπεύθυνη δήλωση- όταν δεν υποβάλλεται με ψηφιακή υπογραφή- θα 

πρέπει εκτός από την υπογραφή του φυσικού προσώπου να συνοδεύεται και από βεβαίωση γνησίου 

υπογραφής.  Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι υπεύθυνες δηλώσεις που υποβλήθηκαν στις 

23.04.2020 φέρουν μόνο σφραγίδα και υπογραφή από τον Μπουγά Ιωάννη του Σωτηρίου, για τον 

λόγο αυτό οι επίμαχες υπεύθυνες δηλώσεις δεν υποβλήθηκαν νομοτύπως και δεν μπορούν να 

ληφθούν υπόψη προς εκπλήρωση από τον προσφέροντα της υποχρέωσης προς υποβολής τους. 

Κατά συνέπεια τα στοιχεία που δηλώθηκαν στην ΤΕΥΔ στις 27.01.2020 και προσκομίσθηκαν 

εμπρόθεσμα (ηλεκτρονικά) στις 23.04.2020, και επιπλέον τα πρόσθετα δικαιολογητικά στις: 28.04.2020, 

25.05.2020 και 12.06.2020 από τον «προσωρινό μειοδότη» τον οικονομικό φορέα: «VALION Α.Τ.Ε.» 

με αριθμό ΜΕΕΠ: 28452 ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ τα κριτήρια επιλογής. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με α/α: 87390) επιλογής 

αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» εισηγείται: 

1. Την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου «VALION Α.Τ.Ε.» με αριθμό ΜΕΕΠ: 

28452 και εφαρμογή του άρθρου 4.2 παρ. δ΄ της διακήρυξης. 

2. Την κατακύρωση στον οικονομικό φορέα: «ΛΟΥΚΑΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ.: 

PKMCEng με αρ. ΜΕΕΠ: 30330 και ποσοστό έκπτωσης: 61,56%, προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, 

αναδεικνύοντάς τον ως προσωρινό μειοδότη, σύμφωνα με την παράγραφο (δ) του άρθρου 4.2 της 

διακήρυξης του έργου. 

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφηκε ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΑΡΙΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 

Τ.Ε. Μηχανικός (Τοπογράφος) 

Δ.Τ.Ε./ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Π.Ε. Μηχανικός (Αγρονόμος Τοπογράφος) 

ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – 

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΝΡΩΝ 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ: 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΝΗΣ 

Τ.Ε. Μηχανικός (Πολιτικός) 

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
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