
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Αριθμός Πρακτικού 6 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 12-02-2021 

 

    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 μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. 

“Δημόσιες υπηρεσίες”, της υπ' αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-2021 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00», της υπ' αριθ.  

Δ1α/Γ.Π.οικ. 6882/31.01.2021 (ΦΕΚ 346/31.01.2021 τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης: 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-2021 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 341), την υπ’ αριθ. 

πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθ. 

426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  σήμερα την 12η Φεβρουαρίου 

2021, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα 

από τηv υπ' αριθ. 3819/08-02-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και 

εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα 

πάρει απoφάσεις για τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης. 

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του 

Δήμου Κορινθίων. 

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

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

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 
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σειρά εκλογής της αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.  

     Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα μέσω τηλεδιάσκεψης, επτά (7) 

μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Πούρος 

Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος,7) Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Ταγαράς Βασίλειος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 

 

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

  ΑΠΟΦΑΣΗ 49η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Διατύπωση 

απόψεων επί προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών σχετικά με τον διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού 

μελέτης (Α.Μ. 23/2020) 588.902,92€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη της 

Επιτροπής την αριθ. 45/437/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθ. 

23/2020 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την 

εκτέλεση του εν λόγω έργου, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς και την υπ΄ 

αριθ. πρωτ. 34481/11-11-2020 διακήρυξη διαγωνισμού, με την οποία ορίστηκε καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών η 27-11-2020. Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 93750. 

Ακολούθως, με την αριθ. 60/646/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής α)εγκρίθηκε το από 4-12-

2020 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για την σύναψη 

δημόσιας σύμβασης του εν θέματι έργου, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 53/550/2020 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, β)απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 172281, 

και γ)ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ 

Α.Ε., με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 171611 και αριθμό εγγραφής στο 

ΜΕΕΠ 26604 για έργα Οικοδομικά 2ης Τάξης, με μέση έκπτωση 48,23% επί του προϋπολογισμού 

της μελέτης.  

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΑΛΕΞΔΑΝΔΡΟΣ ΑΕ, η οποία κατατέθηκε στο 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στις 5-2-2021 κι έλαβε Γενικό Αριθμό 
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Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ τον αριθμό 277/5-2-2021, κι οποία στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων 

και κατά της με αριθμό 60/646/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού 

επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

– ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 23/2020) 

588.902,92€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου, το 

από 5-2-2021 σχετικό έγγραφο της Γραμματείας 2ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π., καθώς και την από 

11-2-2021 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για την σύναψη δημόσιας 

σύμβασης του εν θέματι έργου επί της εν λόγω προσφυγής, η οποία έχει ως εξής: 

 

                                                                                                                               
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ     
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
Επιτροπή Διαγωνισμού Έργου 

 
Κόρινθος, 11/2/2021 
 
Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης: 34481/11.11.2020 
ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC007628180 
Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 93750 

 

Γνωμοδότηση επί της προσφυγής με αριθμό ΓΑΚ ΑΕΠΠ 277/5-2-2021 του Οικονομικού 
Φορέα «Αλέξανδρος ΑΕ» επί της αριθ. 646/2020 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής για το έργο: «Συντήρηση – Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων» 
(αριθμός μελέτης 23/2020), προϋπολογισμού 588.902,92 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
 
Στην Κόρινθο την 11.2.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 οι πιο κάτω: 
1. Κωνσταντίνος Μελέτης, Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας, πρόεδρος 
της επιτροπής, 
2. Ιωάννης Καραϊσκος, Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, αναπληρωματικό μέλος και 
3. Παναγιώτης Τσέκος, Γεωπόνος ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Σικυωνίων, αναπληρωματικό μέλος, 
 
που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου: «Συντήρηση – 
Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων» (υπ΄ αριθ. 53/550/2020 Α.Ο.Ε. Δήμου Κορινθίων, 
περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της σύμβασης), συνήλθαμε σε τακτική 
συνεδρίαση προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε επί της προσφυγής με αριθμό ΓΑΚ ΑΕΠΠ 277/5-2-
2021 του Οικονομικού Φορέα «Αλέξανδρος ΑΕ» επί της αριθ. 646/2020 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Από την εξέταση της προδικαστικής προσφυγής καθώς και των επισυναπτόμενων αποφάσεων 
ΔΕφΘεσΝ142-2020 και ΣτΕ 234/2020 διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
 
Ως προς τον 1ο λόγο της καταλληλότητας περί της εγγραφή των οικονομικών φορέων στο ΜΕΕΠ, 
έχομε: 

Στην Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) αναφέρεται Κεφάλαιο 3.2, 

σελ 12: «…ως προς τις συμβάσεις έργων, οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες 

διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου, συμπληρώνουν την ένδειξη «ΝΑΙ», καθώς σύμφωνα με τις 

διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του ν.3669/2008, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, η 

βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ, σε συνδυασμό με την ενημερότητα πτυχίου, συνιστά τον μοναδικό, 

επί της παρούσας εθνικό επίσημο κατάλογο, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 83 του ν 

4412/2016…», καθώς και στο άρθρο 1, παρ. 1 της υπ’ αριθμ. Δ15/οικ/24298/28.7.2005 (ΦΕΚ 1105 

Β΄) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναφέρεται: «… Σε 

κάθε εργοληπτική επιχείρηση, η οποία είναι εγγεγραμμένη στις τάξεις 3η έως και 7η του Μητρώου 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) χορηγείται έγγραφο με τίτλο «Ενημερότητα Πτυχίου» 
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(εφεξής Ε.Π.), το οποίο προσκομίζεται στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων και υποκαθιστά 

τα δικαιολογητικά του άρθρου 2 της παρούσας, τα οποία δεν υποβάλλονται κατά τη δημοπρασία…» 

Έτσι το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκαν δικαιολογητικά εγγραφής σε επίσημο κατάλογο και δεν 

συμπληρώθηκαν ορθά τα τμήματα του Μέρους ΙΙ.Α. «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό 

φορέα» δεν είναι λόγος απόρριψης των προσφορών των Οικονομικών Φορέων «VAST – MAKE 

ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» και «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», διότι και οι δύο οικονομικοί φορείς 

είναι κάτοχοι πτυχίου 2ης Τάξης και δεν μπορούν  να διαθέτουν «Ενημερότητα Πτυχίου».  Η 

εσφαλμένη θετική απάντηση περί εγγραφής σε επίσημο κατάλογο δεν οδήγησε σε καμία 

διαφοροποίηση στις λοιπές απαντήσεις των δύο Οικονομικών Φορέων και στις πληροφορίες που 

έπρεπε να παράσχουν και συνεπώς η εν λόγω πλημμέλεια δεν δύναται να θεωρηθεί ουσιώδης 

ώστε να αποκλειστούν οι οικονομικοί φορείς «VAST – MAKE ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» 

και «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.». 

 

Ως προς τον 2ο λόγο της πλήρωσης των απαιτήσεων του Κεφαλαίου 22.Γ της αναλυτικής 

διακήρυξης, έχομε: 

Στο άρθρο 22.Γ «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» της διακήρυξης προβλέπεται μεταξύ 

άλλων ότι οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν κατ΄ ελάχιστο για την κατηγορία 

οικοδομικών έργων ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας: 150.000 ευρώ.  Το ερώτημα του 

ΤΕΥΔ που ανταποκρίνεται στο συγκεκριμένο αίτημα είναι το «… 2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον 

αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής: …».  Στο συγκεκριμένο ερώτημα ο 

οικονομικός φορέας VAST-MAKE I.K.E. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ έχει αφήσει την απάντηση 

κενή, ο δε οικονομικός φορέας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. έχει απαντήσει «…ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Ε.ΕΠ.: 26604/01-

08-2020…». 

Στο σημείο 6 του μέρους Β του ΤΕΥΔ αναφέρεται «… 6. Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:…».  

Επ΄ αυτού του ερωτήματος ο οικονομικός φορέας VAST-MAKE I.K.E. ΤΕΧΝΙΚΗ – 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ έχει απαντήσει «…Γ) ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας: 150.000 

ευρώ…», ο δε οικονομικός φορέας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. έχει απαντήσει «…Ο κύκλος εργασιών της 

εταιρείας κατά την τελευταία τριετία είναι μεγαλύτερος των 300.000 ευρώ…». 

Η μη ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ δηλαδή η απάντηση συγκεκριμένου ερωτήματος σε άλλο σημείο 

του ΤΕΥΔ και μάλιστα στο ίδιο κεφάλαιο δεν συνιστά ουσιώδη παράλειψη κατά τη συμπλήρωσή του 

καθώς ο οικονομικός φορέας δεν παραλείπει να το δηλώσει αλλά και συνάγεται από τις απαντήσεις 

ότι πληροί το ζητούμενο επί ποινή αποκλεισμού κριτήριο της χρηματοοικονομικής επάρκειας. 

 

Ολοκληρώνοντας το Πρακτικό της η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί στην απόρριψη της με 

αριθμό ΓΑΚ ΑΕΠΠ 277/5-2-2021 προσφυγής του Οικονομικού Φορέα «Αλέξανδρος ΑΕ» επί της 

αριθ. 646/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 
Αφού έγινε η σύνταξη του παρόντος πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει. 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1….    2….    3….     
 
Κωνσταντίνος Μελέτης  Ιωάννης Καραϊσκος  Παναγιώτης Τσέκος 
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  Ο Πρόεδρος προτείνει την διατύπωση απόψεων της αναθέτουσας αρχής κι εν προκειμένω της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, επί της ως άνω αναφερόμενης προδικαστικής 

προσφυγής ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΑΛΕΞΔΑΝΔΡΟΣ ΑΕ, σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά 

αναφέρονται στην ως άνω γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. 

  Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι θα απέχει από την ψηφοφορία του 

θέματος. 

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, την εν λόγω προδικαστική προσφυγή, την από 11-2-2021 γνωμοδότηση 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 

(με αποχή από την ψηφοφορία του κ. Σταυρέλη Νικ.) 

 

   Διατυπώνει τις απόψεις της, ως αναθέτουσας αρχής για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το  

έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού 

μελέτης (Α.Μ. 23/2020) 588.902,92€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), επί της προδικαστικής 

προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που άσκησε ο 

οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΑΛΕΞΔΑΝΔΡΟΣ ΑΕ, 

η οποία κατατέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στις 5-2-2021 κι έλαβε 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ τον αριθμό 277/5-2-2021, κι οποία στρέφεται κατά του 

Δήμου Κορινθίων και κατά της με αριθμό 60/646/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί 

έγκρισης πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το 

έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού 

μελέτης (Α.Μ. 23/2020) 588.902,92€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ως κάτωθι: 

Ως προς τον 1ο λόγο της καταλληλότητας περί της εγγραφής των οικονομικών φορέων στο ΜΕΕΠ, 

διατυπώνονται τα εξής: 

Στην Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) αναφέρεται Κεφάλαιο 3.2, 

σελ 12: «…ως προς τις συμβάσεις έργων, οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες 

διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου, συμπληρώνουν την ένδειξη «ΝΑΙ», καθώς σύμφωνα με τις 

διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του ν.3669/2008, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, η 

βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ, σε συνδυασμό με την ενημερότητα πτυχίου, συνιστά τον 

μοναδικό, επί της παρούσας εθνικό επίσημο κατάλογο, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 

83 του ν 4412/2016…», καθώς και στο άρθρο 1, παρ. 1 της υπ’ αριθμ. Δ15/οικ/24298/28.7.2005 
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(ΦΕΚ 1105 Β΄) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 

αναφέρεται: «… Σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση, η οποία είναι εγγεγραμμένη στις τάξεις 3η έως 

και 7η του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) χορηγείται έγγραφο με τίτλο 

«Ενημερότητα Πτυχίου» (εφεξής Ε.Π.), το οποίο προσκομίζεται στις διαδικασίες ανάθεσης 

δημοσίων έργων και υποκαθιστά τα δικαιολογητικά του άρθρου 2 της παρούσας, τα οποία δεν 

υποβάλλονται κατά τη δημοπρασία…» 

Έτσι, το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκαν δικαιολογητικά εγγραφής σε επίσημο κατάλογο και δεν 

συμπληρώθηκαν ορθά τα τμήματα του Μέρους ΙΙ.Α. «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό 

φορέα», δεν είναι λόγος απόρριψης των προσφορών των Οικονομικών Φορέων «VAST – MAKE 

ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» και «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», διότι και οι δύο οικονομικοί φορείς 

είναι κάτοχοι πτυχίου 2ης Τάξης και δεν μπορούν  να διαθέτουν «Ενημερότητα Πτυχίου».  Η 

εσφαλμένη θετική απάντηση περί εγγραφής σε επίσημο κατάλογο δεν οδήγησε σε καμία 

διαφοροποίηση στις λοιπές απαντήσεις των δύο Οικονομικών Φορέων και στις πληροφορίες που 

έπρεπε να παράσχουν και συνεπώς η εν λόγω πλημμέλεια δεν δύναται να θεωρηθεί ουσιώδης 

ώστε να αποκλειστούν οι οικονομικοί φορείς «VAST – MAKE ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΗ – 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» και «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.». 

 

Ως προς τον 2ο λόγο της πλήρωσης των απαιτήσεων του Κεφαλαίου 22.Γ της αναλυτικής 

διακήρυξης, διατυπώνονται τα εξής: 

Στο άρθρο 22.Γ «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» της διακήρυξης προβλέπεται 

μεταξύ άλλων ότι οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν κατ΄ ελάχιστο για την κατηγορία 

οικοδομικών έργων ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας: 150.000 ευρώ.  Το ερώτημα του 

ΤΕΥΔ που ανταποκρίνεται στο συγκεκριμένο αίτημα είναι το «… 2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον 

αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής: …».  Στο συγκεκριμένο ερώτημα ο 

οικονομικός φορέας VAST-MAKE I.K.E. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ έχει αφήσει την 

απάντηση κενή, ο δε οικονομικός φορέας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. έχει απαντήσει «…ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Ε.ΕΠ.: 

26604/01-08-2020…». 

Στο σημείο 6 του μέρους Β του ΤΕΥΔ αναφέρεται «… 6. Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι:…».  Επ΄ αυτού του ερωτήματος ο οικονομικός φορέας VAST-MAKE I.K.E. ΤΕΧΝΙΚΗ – 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ έχει απαντήσει «…Γ) ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας: 150.000 

ευρώ…», ο δε οικονομικός φορέας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. έχει απαντήσει «…Ο κύκλος εργασιών της 

εταιρείας κατά την τελευταία τριετία είναι μεγαλύτερος των 300.000 ευρώ…». 

Η μη ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ, δηλαδή η απάντηση συγκεκριμένου ερωτήματος σε άλλο 

σημείο του ΤΕΥΔ και μάλιστα στο ίδιο κεφάλαιο, δεν συνιστά ουσιώδη παράλειψη κατά τη 
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συμπλήρωσή του, καθώς ο οικονομικός φορέας δεν παραλείπει να το δηλώσει, αλλά και συνάγεται 

από τις απαντήσεις ότι πληροί το ζητούμενο επί ποινή αποκλεισμού κριτήριο της 

χρηματοοικονομικής επάρκειας. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, αιτούμαστε: 

 

  - Την αποδοχή των απόψεών μας. 

 

  - Την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΑΛΕΞΔΑΝΔΡΟΣ ΑΕ, η οποία κατατέθηκε στο 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στις 5-2-2021 κι έλαβε Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ τον αριθμό 277/5-2-2021, κι οποία στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων 

και κατά της με αριθμό 60/646/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού 

επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

– ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 23/2020) 

588.902,92€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

 

  -Τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης μας και κάθε άλλης συναφούς πράξης 

μας.  

 

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

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/49/2021.-

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 15-2-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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