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Αριθµός Πρακτικού 21

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 01-06-2021

    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, και  σύµφωνα µε  τις  διατάξεις  του άρθρου 1, παρ.1.2.”∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ'αριθµ.

∆1α/Γ.Π.οικ. 31950/21.05.2021 (ΦΕΚ 2141/22.05.2021 τεύχος Β') 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 τη ∆ευτέρα, 24 Μαΐου 2021

και  ώρα  6:00 έως  και  τη  ∆ευτέρα,  31 Μαΐου  2021 και  ώρα  6:00,  την  υπ’αριθµ.πρωτ.  ∆Ι∆Α∆Φ.

69141οικ.1387-25.01.2021  εγκύκλιο του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  την  υπ'  αριθµ.  426/

ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών, συvεδρίασε  µέσω  τηλεδιάσκεψης

σήµερα την 1η Ιουνίου 2021, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση

και  ύστερα  από  τηv  υπ'  αριθµ.  πρωτ.  14251/28-05-2021  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

∆ήµου Κορινθίων.

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

εκλεγµένο µε την υπ' αριθµ. 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ' αριθµ.

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

της µειοψηφίας «∆ύναµη 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 αριθ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού 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 επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

ΑΔΑ: ΨΤΨΒΩΛ7-ΓΥΛ



1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος,

4)Κουτσογκίλας Θεµµιστοκλής (αναπληρώνει το τακτικό µέλος κ.Κόλλια Κωνσταντίνα), 5)Πνευµατικός

Αλέξανδρος, 6)Ταγαράς Βασίλειος, 7) Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Σταυρέλης Νικόλαος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης),

2)Πούρος Γεώργιος.

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ 2  34  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το  10ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση

πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης για το

έργο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ» προϋπολογισµού  µελέτης  (Α.Μ.  36/2020)

629.543,52€ (συµπ/νου  ΦΠΑ)»,  υπενθυµίζει στα µέλη  της  Επιτροπής  την  υπ'αριθµ. 49/485/2020

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

ενδεικτικός  προϋπολογισµός  της  υπ'αριθµ.  36/2020  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  αυτού,  δυνάµει  της  οποίας

εκδόθηκε  η  υπ'αριθµ.  πρωτ.  38546/16-12-2020  διακήρυξη  διαγωνισµού,  µε  την  οποία  ορίστηκε

ηµεροµηνία  λήξης  της  προθεσµίας  υποβολής  των  προσφορών  στις  4-1-2021  και  ηµεροµηνία

αποσφράγισης  των  προσφορών  στις  11-1-2021,  από  την  αρµόδια  Επιτροπή  αξιολόγησης

διαγωνισµού, η οποία ορίστηκε µε την υπ'αριθµ. 60/644/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.  Ο

ως  άνω  ηλεκτρονικός  διαγωνισµός  έλαβε  αύξοντα  αριθµό  ηλεκτρονικού  διαγωνισµού  συστήµατος

ΕΣΗ∆ΗΣ τον αριθµό 95004.

     Στην  συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν της Επιτροπής το από 11-1-2021 πρακτικό επιτροπής

αξιολόγησης διαγωνισµού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και έχει ως εξής:

                                                                   
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
      ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού Έργου

Κόρινθος, 11.01.2021

Αριθµός πρωτ. Αναλυτικής ∆ιακήρυξης : 
38546/16.12.2020
Α∆ΑΜ ∆ιακήρυξης: 20PROC007877885
Αριθµός ∆ιαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ: 95004

1ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης 
για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης του έργου: «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων».

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  «Συντήρηση  δηµοτικών

κτιρίων» (αριθµός  µελέτης  36/2020),  προϋπολογισµού  629.543,52 ευρώ  [συµπεριλαµβανοµένου  του

ΦΠΑ].

Στην Κόρινθο  την 11.01.2021 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 οι πιο κάτω:
1.  Σπυριδούλα  Χαρίτου,  Μηχανικός  ΤΕ,  υπάλληλος  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  πρόεδρος  της
επιτροπής,
2. Μαρία Κουτρούλη, Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος ∆ήµου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, τακτικό µέλος και
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3. Λεωνίδας Μαστοράκος, Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος ∆ήµου Σικυωνίων, αναπληρωµατικό µέλος,
που  αποτελούµε  την  επιτροπή  αξιολόγησης  για  τη  σύναψη  της  σύµβασης  του  έργου:  «Συντήρηση
δηµοτικών  κτιρίων» (υπ΄  αριθ.  60/644/2020 Α.Ο.Ε.  ∆ήµου  Κορινθίων,  περί  συγκρότησης  επιτροπής
αξιολόγησης της σύναψης της σύµβασης), έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθ. 38546/16.12.2020 αναλυτική
διακήρυξη,  συνήλθαµε  σε  τακτική συνεδρίαση και  αφού η αναθέτουσα αρχή έχει  κοινοποιήσει  στους
προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συµµετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστηµα του
ΕΣΗ∆ΗΣ, προβαίνουµε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
και του υποφακέλου «Οικονοµική Προσφορά».
Ελέγχθηκε  ότι  στο  πρωτόκολλο  του  ∆ήµου  Κορινθίων  δεν  κατατέθηκαν  σφραγισµένοι  φάκελοι
συµµετεχόντων µε πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, σύµφωνα µε την παρ. β του άρθρου 3.5
της αναλυτικής διακήρυξης.
Οι συµµετέχοντες καταχωρούνται στον επόµενο Πίνακα [1]: 

ΠΙΝΑΚΑΣ [1]

Α/Α Επωνυµία Προσφέροντα Α/Α κατάθεσης

1 Ο∆ΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ 177952

2 ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 177870

3 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 176941

4 Ι. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 177971

5 ΗΡΩΝ Α.Ε. 177985

6 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ 176982

7 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 178001

8 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Α.Ε. 177993

Στον  ηλεκτρονικό  χώρο  «Συνηµµένα  Προκηρυγµένου  ∆ιαγωνισµού»,  στην  πλατφόρµα  του  ΕΣΗ∆ΗΣ
αναρτάται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ο σχετικός κατάλογος µειοδοσίας, προκειµένου να λάβουν
γνώση οι προσφέροντες. 
Ακολούθως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνουµε, κατά σειρά µειοδοσίας, σε έλεγχο των οικονοµικών
προσφορών  και έλεγχο οµαλότητας, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, µέσα από το
υποσύστηµα  του  ΕΣΗ∆ΗΣ  (Παράρτηµα  παρόντος  πρακτικού).  Για  την  εφαρµογή  του  ελέγχου
οµαλότητας,  χρησιµοποιείται  από  την  Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού  η  µέση  έκπτωση  προσφοράς  (Εµ),
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.
Από  τον  έλεγχο  οµαλότητας  των  προσφορών  προκύπτει  ότι  όλες  οι  προσφορές  είναι  οµαλές και
καταχωρούνται κατά σειρά µειοδοσίας στο παρών πρακτικό της επιτροπής ως ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ [2]

Α/Α κατάθεσης ∆ιαγωνιζόµενος Οικονοµική Προσφορά (%)

177952 Ο∆ΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ 62,87

177870 ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 46,43

176941 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 40,13

177971 Ι. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 39,25

177985 ΗΡΩΝ Α.Ε. 37,43

176982 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ 35,00

178001 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 23,00

177993 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Α.Ε. 7,00

Στη συνέχεια, η  Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού,  ελέγχουµε  τα δικαιολογητικά συµµετοχής  κατά  τη σειρά της
µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. 
Στον  Πίνακα  3  που  ακολουθεί  γίνεται  καταγραφή  του  αποτελέσµατος  του  ελέγχου  των
δικαιολογητικών συµµετοχής των προσφερόντων.

∆ιαγωνιζόµενος Τεχνική & 
Επαγγελµατική 
Ικανότητα 

ΤΕΥ∆ Οικονοµική & 
Χρηµατοοικον
οµική 
Επάρκεια 

Εγγύηση
Συµµετοχή
ς

Έλεγχος
Ψηφιακών
Υπογραφών

Αριθµός
Πτυχίου

Τάξη Πτυχίου

Ο∆ΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ 31186 2η

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
Χ ∆εν  δηλώνει

ίδια  Κεφάλαια  ή
καταθέσεις  σε
τράπεζα  ή/  και
πάγια  στοιχεία
συνολικής  αξίας

Χ Χ
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ύψους  50.000
€)

ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 19462 3η

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
Χ ∆εν δηλώνει α) 

κύκλους 
εργασιών 
τελευταίας 
τριετίας και β) 
Ίδια Κεφάλαια ή
καταθέσεις σε 
τράπεζα ή/ και 
πάγια στοιχεία 
συνολικής αξίας
ύψους 50.000 
€)

Χ X

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 26604 2η

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
Χ X Χ X

Ι. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 360 2η

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
Χ ∆εν 

τεκµηριώνεται η 
Οικονοµική & 
Χρηµατοοικονο
µική Επάρκεια 
άρθρο 22.Γ 
διακήρυξης 
(έχει κύκλο 
εργασιών 
τελευταίας 
τριετίας < 
150.000,00 )

Χ X

ΗΡΩΝ Α.Ε. 30591 2η

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
Χ ∆εν δηλώνει 

ίδια Κεφάλαια ή 
καταθέσεις σε 
τράπεζα ή/ και 
πάγια στοιχεία 
συνολικής αξίας
ύψους 50.000 
€)

Χ Χ

ΓΕΝΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
ΙΚΕ

28277 2η

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
Χ Χ Χ Χ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.

30583 2η

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
Χ Χ Χ Χ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Α.Ε. 24541 3η

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
Χ Χ Χ Χ

Πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, η Επιτροπή επικοινωνεί µε τους εκδότες που
αναγράφονται  στις  υποβληθείσες  εγγυητικές  επιστολές,  προκειµένου  να  διαπιστώσει  την  εγκυρότητά
τους.  Στο  σύνολο  τους  οι  εγγυητικές  επιστολές  που  ελέγχθηκαν  είναι  έγκυρες.  Ο  έλεγχος  των
εγγυητικών επιστολών φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ [4]

α/α ∆ιαγωνιζόµενος Εγγυητική
Επιστολή 

Εκδότης Έλεγχος
Εγκυρότητας 

1 Ο∆ΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ e-97434/28.12.2020 ΤΜΕ∆Ε 83431/11.1.2021

2 ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. e-97982/31.12.2020 ΤΜΕ∆Ε 83433/11.1.2021

3 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. e-97242/23.12.2020 ΤΜΕ∆Ε 83434/11.1.2021

4 Ι. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ e-97642/29.12.2020 ΤΜΕ∆Ε 83436/11.1.2021

5 ΗΡΩΝ Α.Ε. e-98043/04.01.2021 ΤΜΕ∆Ε 83437/11.1.2021

6 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ e-97416/28.12.2020 ΤΜΕ∆Ε 83438/11.1.2021

7 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ  & ΣΙΑ
Ο.Ε.

e-98044/04.01.2021 ΤΜΕ∆Ε 83439/11.1.2021

8 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Α.Ε. e-98139/04.01.2021 ΤΜΕ∆Ε 83440/11.1.2021

Ολοκληρώνοντας το Πρακτικό της η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται στην Ο.Ε. του ∆ήµου Κορινθίων:
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(1) Την απόρριψη της προσφοράς του οικονοµικού φορέα «Ο∆ΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ» διότι δεν δηλώνει
στο ΤΕΥ∆ αν έχει ιδία Κεφάλαια ή καταθέσεις σε τράπεζα ή/ και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας
ύψους 50.000 €

(2) Την απόρριψη της προσφοράς του οικονοµικού φορέα «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ» διότι δεν δηλώνει
στο ΤΕΥ∆ Α) αν έχει ιδία Κεφάλαια ή καταθέσεις σε τράπεζα ή/ και πάγια στοιχεία συνολικής αξί-
ας ύψους 50.000 € και β) ότι ο Κύκλος εργασιών τελευταίας τριετίας είναι 150.000 ευρώ

(3) Την  απόρριψη  της  προσφοράς  του  οικονοµικού  φορέα  «ΗΡΩΝ Α.Ε.» διότι  δεν δηλώνει  στο
ΤΕΥ∆ αν έχει  ιδία Κεφάλαια ή καταθέσεις σε  τράπεζα  ή/ και  πάγια  στοιχεία συνολικής αξίας
ύψους 50.000 €

(4)  Την απόρριψη της προσφοράς του οικονοµικού φορέα «Ι. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ» διότι ο κύκλος ερ-
γασιών της τελευταίας τριετίας που δηλώνει είναι <150.000,00€ που ζητάει η διακήρυξη του έρ-
γου 

(5) Την  ανάθεση  της  σύµβασης  στον  προσωρινό  ανάδοχο  «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» µε  µέση  έκπτωση
40,13%. 

Αφού έγινε η σύνταξη του παρόντος πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόµος ορίζει.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1…. 2….  3….

Σπυριδούλα Χαρίτου Μαρία Κουτρούλη Λεωνίδας Μαστοράκος

    Ακολούθως ο Πρόεδρος  υπενθυµίζει στα µέλη την υπ'αριθµ.11/106/2021 Απόφασή τους µε την

οποία  αναβλήθηκε η  συζήτηση  του  θέµατος,  προκειµένου  να  εξεταστεί  εάν  η  σχετική  κείµενη

νοµοθεσία παρέχει τη δυνατότητα να ζητηθεί από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, που οι

προσφορές τους απορρίπτονται από την διαγωνιστική διαδικασία, σύµφωνα µε το εν λόγω από 11-1-

2021  Πρακτικό  της επιτροπής αξιολόγησης,  να συµπληρώσουν τις ελλείψεις στις προσφορές τους,

προκειµένου  να  επανεξεταστεί η εγκυρότητα  της προσφοράς  τους  στον ανωτέρω διαγωνισµό.  Η

Απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή αξιολόγησης διαδικασιών  του εν λόγω έργου, για τις

ενέργειές της, σύµφωνα µε το διατακτικό αυτής.

   Στην  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  θέτει  υπ'όψιν  της  Επιτροπής  το  από  27-05-2021  Υπόµνηµα  της

Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού, το οποίο έχει ως εξής :

                                                                   
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
   ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού Έργου. 

Κόρινθος,  27 / 05 / 2021 

Αριθµός πρωτ. Αναλυτικής ∆ιακήρυξης : 
38546/16.12.2020
Α∆ΑΜ ∆ιακήρυξης: 20PROC007877885
Αριθµός ∆ιαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ: 95004

 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για το έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Στην Κόρινθο την 27.05.2021 ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 οι πιο κάτω: 
1.  Σπυριδούλα  Χαρίτου,  Μηχανικός  ΤΕ,  υπάλληλος  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  πρόεδρος  της
επιτροπής, 
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2. Μαρία Κουτρούλη, Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος ∆ήµου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, τακτικό µέλος
και 
3. Λεωνίδας Μαστοράκος, Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος ∆ήµου Σικυωνίων, αναπληρωµατικό µέλος, 
που αποτελούµε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύµβασης του έργου: «Συντήρηση
δηµοτικών κτιρίων» (υπ΄ αριθ. 60/644/2020 Α.Ο.Ε. ∆ήµου Κορινθίων, περί συγκρότησης επιτροπής
αξιολόγησης της σύναψης της σύµβασης), έχοντας υπόψη: 
Α) Τον Ν.4412/16 
Β)  Την  κατευθυντήρια  οδηγία  23  µε  θέµα:  «Ειδικά  θέµατα  συµπλήρωσης  του  Τυποποιηµένου
Έντυπου  Υπεύθυνης  ∆ήλωσης  (ΤΕΥ∆)  και  του  Ευρωπαϊκού  Ενιαίου  Εγγράφου  Σύµβασης
(ΕΕΕΣ)»της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ µε Α∆Α: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε 
Γ) Την κατευθυντήρια οδηγία 15 µε θέµα: «Οδηγίες συµπλήρωσης για το Τυποποιηµένο Έντυπο
Υπεύθυνης  ∆ήλωσης  (ΤΕΥ∆) του  άρθρου  79 παρ.  4 του  ν.4412/16» της  Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ  µε Α∆Α:
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ 
∆) Την κατευθυντήρια οδηγία 20 µε θέµα: «Λόγοι αποκλεισµού από τη συµµετοχή στις διαδικασίες
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ µε Α∆Α: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5 
Ε) Τις Αποφάσεις  της Αρχής Εξέτασης  Προδικαστικών Προσφυγών που αναφέρονται σε θέµατα
συµπλήρωσης  του  Τυποποιηµένου  Έντυπου  Υπεύθυνης  ∆ήλωσης  (ΤΕΥ∆)  και  στους  λόγους
αποκλεισµού από τη συµµετοχή στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων ενός οικονοµικού
φορέα 
ΣΤ) Το πρακτικό-11/2021 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κορινθίων 
Ζ)  Την  υπ’  αριθµόν  38546/16.12.2020∆ιακήρυξη  του  ∆ήµου  Κορινθίων  (Α∆ΑΜ  ∆ιακήρυξης:
20PROC007877885) µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 
Παραθέτουµε  τις  απόψεις  τις  επιτροπής  επί  των  ζητηµάτων  που  µας  θέτετε,  µε  την  ως  άνω
επιστολή σας: 
1.  Στα κριτήρια επιλογής, που ορίζει η ∆ιακήρυξη που διέπει την ένδικη διαγωνιστική διαδικασία,
συµπεριλαµβάνεται στην περ. 22 Γ υπό τον τίτλο «Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια»,
ως  υποχρεωτικό  κριτήριο  επιλογής  -  η  µη  πλήρωση  του  οποίου  αποτελεί  λόγο  αποκλεισµού
υποψηφίου – η ύπαρξη ίδιων κεφαλαίων ελάχιστου ύψους 50.000 ευρώ, η αξία παγίων ελάχιστου
ύψους  50.000  ευρώ  και  ελάχιστος  κύκλος  εργασιών  ύψους  150.000  ευρώ,  σύµφωνα  µε  τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 51 του Π.∆/τος 71/2019. 
2.  Περαιτέρω, στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο διαµορφώθηκε
από  την  αναθέτουσα  αρχή  για  τις  ανάγκες  του  ένδικου  διαγωνισµού  και  αποτελεί  έγγραφο  της
διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, προβλέπεται στο Μέρος IV “Κριτήρια επιλογής” το κεφάλαιο Β
µε τίτλο “Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια”, στο προοίµιο του οποίου αναφέρεται ότι: «Ο
οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες  µόνον όταν  τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη», ενώ, περαιτέρω,
συµπεριλαµβάνεται  πεδίο  µε  αριθµό  6,  το  οποίο  ορίζει  τα  ακόλουθα:  «Όσον  αφορά  τις  λοιπές
οικονοµικές  ή χρηµατοοικονοµικές  απαιτήσεις,  οι οποίες  (ενδέχεται  να) έχουν προσδιοριστεί  στη
σχετική  προκήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύµβασης,  ο  οικονοµικός  φορέας
δηλώνει ότι: ...». 
3. Από τις προαναφερόµενες διατάξεις της ένδικης ∆ιακήρυξης, καθώς και από τη διαµόρφωση των
πεδίων του ΤΕΥ∆, εντός των οποίων καταχωρούν οι υποψήφιοι τις δηλώσεις τους για τις ανάγκες
της  συγκεκριµένης  διαδικασίας,  συνάγεται  ότι,  µεταξύ  των  λοιπών  οικονοµικών  και
χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων, που κατονοµάζονται στο άρθρο 22Γ της ∆ιακήρυξης, τίθεται και
(α) η ύπαρξη ίδιων κεφαλαίων ελάχιστου ύψους 50.000 ευρώ, (β) η αξία παγίων ελάχιστου ύψους
50.000 ευρώ καθώς και  (γ) ελάχιστος κύκλος εργασιών ύψους 150.000 ευρώ, κατά την τελευταία
τριετία.
4. Σηµειώνεται ότι, από τη βεβαίωση εγγραφής των υποψηφίων στο ΜΕΕΠ δεν προκύπτουν τα κατ’
ελάχιστον απαιτούµενα κριτήρια, κατά το άρθρο 22 Γ της ∆ιακήρυξης και το άρθρο 51 του Π.∆.
71/2019, στο οποίο το ανωτέρω άρθρο παραπέµπει, προς απόδειξη του κριτηρίου επιλογής της
οικονοµικής  και  χρηµατοοικονοµικής  της  επάρκειας  για  την  κατηγορία  των  έργων  του  υπόψη
διαγωνισµού. Και τούτο δε, διότι κάθε µία υποψήφιος θα µπορούσε να εγγραφεί στη δεύτερη τάξη
του  ΜΕΕΠ  χωρίς  να διαθέτει  πάγια  ελάχιστου  ύψους  50.000 ή  ίδια  κεφάλαια  ελάχιστου  ύψους
50.000 ευρώ, προϋποθέσεις  που τίθενται σωρευτικά, ως «κατ’ ελάχιστον απαιτούµενα», κατά το
άρθρο 22 Γ της ∆ιακήρυξης. 
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5. Περαιτέρω, ως προς το τρίτο κριτήριο χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, το οποίο συνίσταται, κατά
την  ενότητα  22.Γ  της  ∆ιακήρυξης,  στον  ελάχιστο  κύκλο  εργασιών  των  οικονοµικών  φορέων  για
συγκεκριµένο  χρονικό  διάστηµα,  µε  την  παράγραφο  3  της  ενότητας  22.Γ  και  τις  διατάξεις  του
άρθρου 51 παρ. 2 του Π.∆/τος 71/2019, στις οποίες παραπέµπει, ορίζεται ρητώς ότι οι οικονοµικοί
φορείς οφείλουν να δηλώσουν στο Μέρος IV (B) του ΤΕΥ∆ που υποβάλουν µε την προσφορά τους
και,  συγκεκριµένα,  στο  πεδίο  «Οικονοµική  και  χρηµατοοικονοµική  επάρκεια»,  ότι  εµφανίζουν
ελάχιστο  κύκλο  εργασιών  ύψους  150.000 ευρώ,  κατά  την  τελευταία  τριετία.  Συνεπώς,  κατά  την
ανωτέρω διάταξη της ∆ιακήρυξης, η οποία είναι σαφής και, εποµένως, δεν επιδέχεται διαφορετικής
ερµηνείας, στο πεδίο του ΤΕΥ∆ της διαγωνιστικής διαδικασίας «Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
επάρκεια», στο οποίο περιλαµβάνει ειδικώς το κριτήριο του ελάχιστου κύκλου εργασιών, ως ορθή
συµπλήρωσή του, νοείται µόνον η δήλωση των στοιχείων που αφορούν στην τελευταία τριετία, κατ’
άρθρο 51 παρ. 2 του Π.∆. 71/2019. 
6.  Στην προκειµένη περίπτωση, σύµφωνα µε το από 11-1-2021 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης
διαγωνισµού, προέκυψαν οι κάτωθι ουσιώδεις ελλείψεις κατά τη συµπλήρωση του ΤΕΥ∆, το οποίο
αποτελεί κύριο δικαιολογητικό συµµετοχής της στον διαγωνισµό,  εν σχέσει τα ιδία κεφάλαια,  την
αξία  των  παγίων  και  των  ελάχιστο  κύκλο  εργασιών  της  τελευταίας  τριετίας  των  για  τέσσερεις
υποψήφιους οικονοµικούς φορείς. Συγκεκριµένα: 
- Ο Οικονοµικός φορέας «Ο∆ΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ» δεν έχει δηλώσει στο ΤΕΥ∆ αν έχει ιδία Κεφάλαια ή
καταθέσεις σε τράπεζα ή/και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας ύψους €50.000,00 
- Ο Οικονοµικός φορέας «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ» δεν έχει δηλώσει στο ΤΕΥ∆ (α) αν έχει ιδία Κεφάλαια
ή καταθέσεις  σε τράπεζα ή/ και πάγια στοιχεία  συνολικής  αξίας  ύψους €50.000,00 και  (β) ότι  ο
Κύκλος εργασιών τελευταίας τριετίας είναι €150.000,00. 
-  Ο  Οικονοµικός  φορέας  «ΗΡΩΝ  Α.Ε.»  δεν  έχει  δηλώσει  στο  ΤΕΥ∆  αν  έχει  ιδία  Κεφάλαια  ή
καταθέσεις σε τράπεζα ή/και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας ύψους €50.000,00 
- Ο Οικονοµικός φορέας «Ι. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ» δεν έχει δηλώσει στο ΤΕΥ∆ ότι κύκλος εργασιών
του, της τελευταίας τριετίας είναι €150.000,00, 
7. Ωστόσο, λόγω της φύσης του ΤΕΥ∆, ως υπεύθυνης δήλωσης για καθένα από τα αυτοτελή προς
συµπλήρωση πεδία (πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 234/2020, 238/2019, 135/2018), η άρση της διαπιστούµενης
έλλειψης,  λόγω  του  ουσιώδους  χαρακτήρα  της,  προϋποθέτει  την  υποβολή  νέου  ΤΕΥ∆,  ορθώς
συµπληρωµένου, ως προς το επίµαχο πεδίο, και δεν είναι δυνατή µε την εκ των υστέρων διόρθωση
της  υπάρχουσας  δήλωσης  στο  πεδίο  αυτό.  Σε  κάθε  δε  περίπτωση,  η  διατύπωση  του  σχετικού
πεδίου του ΤΕΥ∆ είναι σαφής και απροϋπόθετη, δεδοµένου ότι παραπέµπει σε χρηµατοοικονοµική
απαίτηση, η οποία είχε ρητώς αναχθεί σε κριτήριο επιλογής. 
8. Ενόψει τούτων, η αναθέτουσα αρχή, δεν οφείλει, ούτε, άλλωστε, δεν έχει δυνατότητα να καλέσει
τις  ανωτέρω  υποψηφίους  για  διευκρινίσεις  σχετικά  τις  προκείµενες  κρίσιµες  και  ουσιώδεις
ελλείψεις,  κατά  τις  διατάξεις  του  άρθρου  102  του  Ν.  4412/2016,  στο  οποίο  παραπέµπει  η
κατευθυντήρια οδηγία 23 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (κεφάλαιο 2 παρ. 2.3, υποπαρ. 2.3.1.) και του άρθρου
9  της  ∆ιακήρυξης.  Αντίθετα,  η  αναθέτουσα  αρχή  έχει  υποχρέωση  να  απορρίψει  τις  ως  άνω
προσφορές  ως  απαράδεκτες,  καθόσον  η  επιτρεπόµενη  µε  τις  διατάξεις  αυτές  συµπλήρωση  ή
διευκρίνιση  αφορά  ασάφειες  και  επουσιώδεις  πληµµέλειες  ή  πρόδηλα  τυπικά  σφάλµατα  των
εγγράφων  ή  δικαιολογητικών  της  προσφοράς  και  δεν  µπορεί  να  έχει  ως  αποτέλεσµα  την
αναπλήρωση στοιχείων  που δεν υποβλήθηκαν  νοµίµως  και, µάλιστα,  εν  προκειµένω,  του  ΤΕΥ∆
αυτής. 
9. Κατόπιν τούτων, η από 11.01.2021 και µε αριθµό πρακτικού -1 κρίση της επιτροπής αξιολόγησης
διαγωνισµού  του  έργου  µε  τίτλο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ» το  οποίο  υποβλήθηκε
στην  Οικονοµική  Επιτροπή  του  ∆ήµου  Κορινθίων  καθίσταται  απολύτως  νόµιµη  και  η  επιτροπή
διαγωνισµού,  παρά  τις  όποιες  ενστάσεις  ορισµένων  των  µελών  της  οικονοµικής  επιτροπής,
ενήργησε µε βάση την κείµενη νοµοθεσία περί δηµοσίων έργων και της διακήρυξη του έργου. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1….                                              2….                                         3…. 
Σπυριδούλα Χαρίτου                  Μαρία Κουτρούλη                   Λεωνίδας Μαστοράκος 

    Κατόπιν  των  ανωτέρω,  ο  Πρόεδρος  προτείνει  την  έγκριση  του  από  11-01-2021  πρακτικού

Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού για το ως άνω έργο και την ανάδειξη του οικονοµικού φορέα µε

την  επωνυµία  ΠΙΣΤΕΥΟΣ  Α.Ε.  ως  προσωρινού  αναδόχου  του  εν  λόγω  διαγωνισµού  µε  µέση
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έκπτωση 40,13% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, καθώς η διαδικασία είναι νόµιµη, σύµφωνα

µε την εισήγηση της Επιτροπής διαγωνισµού.

       Ο κ. Πνευµατικός Α.  παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, µεταξύ άλλων, πως η διαφορά των πρώτων

δύο συµµετεχόντων είναι περίπου 20%, το οποίο είναι τεράστιο νούµερο. Αναφέρει ότι καθυστέρησε

πολύ να έλθει το Πρακτικό στην Οικονοµική Επιτροπή, απαραδέκτως τόσο αργά ήλθε προς συζήτηση

το Υπόµνηµα. ∆ηλώνει ότι ως παράταξη δεν ψηφίζουν κατακύρωση στον τρίτο συµµετέχοντα. Θεωρεί

ότι πρέπει να γίνει επαναδηµοπράτηση. ∆ιαφορετικά θα γίνει λιγότερο  έργο και θα ζηµιωθεί ο ∆ήµος.

     Ακολούθως ο κ.Σταυρέλης Ν., αναφέρει ότι όπως έχει επαναλάβει,  επιµένει ότι είναι λάθος η

κατακύρωση  αυτή. Θεωρεί ότι είναι  αστεία  τα επιχειρήµατα  της  Επιτροπής,  και αναφέρει ότι είναι

υποχρέωση του ∆ήµου  η επανάληψη του διαγωνισµού. ∆ηλώνει ότι δεν ψηφίζει   ζηµία  σε βάρος του

∆ήµου  ποσού 142.276,00€.

      Τέλος,  ο Πρόεδρος αναφέρει ότι ως ∆ήµος δεν µπορούµε να αναβάλουµε περαιτέρω το έργο,

υπάρχει ανάγκη να προχωρήσει. Αναφέρει ότι οφείλουµε από τον Νόµο να δεχθούµε την άποψη της

Επιτροπής. Αναφέρει επίσης  ότι όπως είναι  γνωστό,  οι µεγάλες  εκπτώσεις  της  τάξεως  του 60 %

δηµιουργούν προβλήµατα στην εκτέλεση των έργων και προτείνει στα µέλη να εγκρίνουν το Πρακτικό

ως έχει. 

      Η  Οικονοµική  Επιτροπή  µετά  από  διαλογική  συζήτηση  µέσω  τηλεδιάσκεψης και  έχοντας

υπ'όψιν  την  ανωτέρω  εισήγηση  του  Προέδρου,  το  από  11-01-2021  Πρακτικό  της  Επιτροπής

αξιολόγησης,  το από  27-05-2021 Υπόµνηµα της Επιτροπής αξιολόγησης,  τις διατάξεις του άρθρου

72  του  Ν.3852/2010,  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει, του  Ν.3463/2006,  όπως  ισχύει,  του

Ν.4412/2016, όπως ισχύει, του Ν.4497/2017, όπως ισχύει, και γενικότερα κάθε νοµοθετικής διάταξης

και ερµηνευτικής εγκυκλίου, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης,

έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ. Σταυρέλη Ν., Πνευµατικού Α., και Ταγαρά Β., οι οποίοι ψηφίζουν

αρνητικά )
        

       Α.- Εγκρίνει το από 11-01-2021  πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού

διαγωνισµού  για  την  σύναψη  δηµόσιας  σύµβασης  του  έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΚΤΙΡΙΩΝ» προϋπολογισµού µελέτης (Α.Μ. 36/2020) 629.543,52€ (συµπ/νου ΦΠΑ)» ο οποίος

έλαβε  αύξοντα  αριθµό  ηλεκτρονικού  διαγωνισµού  συστήµατος  ΕΣΗ∆ΗΣ  τον  αριθµό 95004,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

   Β.-  Απορρίπτει την  υπ'  αριθµό  προσφοράς  συστήµατος  ΕΣΗ∆ΗΣ:177952  προσφορά  του

οικονοµικού  φορέα  «Ο∆ΟΓΕΝΕΣΙΣ  ΙΚΕ»  διότι  δεν  δηλώνει  στο  ΤΕΥ∆  αν  έχει  ιδία  Κεφάλαια  ή

καταθέσεις σε τράπεζα ή/ και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας ύψους 50.000 €,

   Γ.-  Απορρίπτει την  υπ'  αριθµό  προσφοράς  συστήµατος  ΕΣΗ∆ΗΣ:177870  προσφορά  του

οικονοµικού  φορέα «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ  ΑΕ»  διότι  δεν  δηλώνει  στο  ΤΕΥ∆ Α) αν  έχει ιδία  Κεφάλαια  ή
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καταθέσεις σε τράπεζα ή/ και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας ύψους 50.000 € και β) ότι ο Κύκλος

εργασιών τελευταίας τριετίας είναι 150.000 ευρώ,

    ∆.-  Απορρίπτει την  υπ'  αριθµό  προσφοράς  συστήµατος  ΕΣΗ∆ΗΣ:177985  προσφορά  του

οικονοµικού φορέα «ΗΡΩΝ Α.Ε.»  διότι δεν δηλώνει στο ΤΕΥ∆ αν έχει ιδία Κεφάλαια ή καταθέσεις σε

τράπεζα ή/ και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας ύψους 50.000 €.

    Ε.-  Απορρίπτει την  υπ'  αριθµό  προσφοράς  συστήµατος  ΕΣΗ∆ΗΣ:177971  προσφορά  του

οικονοµικού φορέα «Ι.ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ» διότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας που δηλώνει

είναι <150.000,00€ που ζητάει η διακήρυξη του έργου, 

      Στ.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισµού σύµφωνα µε την υπ' αριθµ.

πρωτ.  38546/16-12-2020  διακήρυξη  διαγωνισµού,  τον  οικονοµικό  φορέα  µε  την  επωνυµία  ΠΙ-

ΣΤΕΥΟΣ  Α.Ε.,  µε  αριθµό  προσφοράς  συστήµατος  ΕΣΗ∆ΗΣ:176941 και  αριθµό  εγγραφής  στο

ΜΕΕΠ 26604 για έργα Οικοδοµικά 2ης Τάξης,    µε µέση έκπτωση 40,13% επί του προϋπολογισµού

της µελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 11-01-2021 Πρακτικό της Επιτρο-

πής αξιολόγησης διαγωνισµού,    

          Ζ.- Γνωστοποιεί  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,  η

προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτου-

σας αρχής, είναι δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφε-

ρόµενο οικονοµικό φορέα και αυτή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού. 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 21/2  34  /2021.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 24-06-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Επισυνάπτεται το από 11-01-2021 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού:

                                                                                      
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
   ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού Έργου. 

Κόρινθος, 11.01.2021

Αριθµός πρωτ. Αναλυτικής ∆ιακήρυξης : 38546/16.12.2020
Α∆ΑΜ ∆ιακήρυξης: 20PROC007877885
Αριθµός ∆ιαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ: 95004
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1ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης 
για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης του έργου: «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων».

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 «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων» (αριθµός µελέτης 36/2020), προϋπολογισµού 629.543,52 ευρώ [συµπεριλαµβανοµένου

του ΦΠΑ].

Στην Κόρινθο  την 11.01.2021 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 οι πιο κάτω:
1. Σπυριδούλα Χαρίτου, Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Περιφέρειας Πελοποννήσου, πρόεδρος της επιτροπής,
2. Μαρία Κουτρούλη, Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος ∆ήµου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, τακτικό µέλος και
3. Λεωνίδας Μαστοράκος, Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος ∆ήµου Σικυωνίων, αναπληρωµατικό µέλος,
που αποτελούµε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύµβασης του έργου: «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων» (υπ΄ αριθ.
60/644/2020 Α.Ο.Ε. ∆ήµου Κορινθίων, περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της σύµβασης), έχοντας υπόψη την
υπ΄  αριθ.  38546/16.12.2020 αναλυτική  διακήρυξη,  συνήλθαµε  σε  τακτική  συνεδρίαση  και  αφού  η  αναθέτουσα  αρχή  έχει
κοινοποιήσει  στους  προσφέροντες  τον  σχετικό  κατάλογο  συµµετεχόντων,  όπως  αυτός  παράγεται  από  το  Υποσύστηµα  του
ΕΣΗ∆ΗΣ,  προβαίνουµε  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  υποφακέλου  «∆ικαιολογητικά  Συµµετοχής»  και  του  υποφακέλου
«Οικονοµική Προσφορά».
Ελέγχθηκε ότι στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Κορινθίων δεν κατατέθηκαν σφραγισµένοι φάκελοι συµµετεχόντων µε πρωτότυπες εγγυητικές
επιστολές συµµετοχής, σύµφωνα µε την παρ. β του άρθρου 3.5 της αναλυτικής διακήρυξης.
Οι συµµετέχοντες καταχωρούνται στον επόµενο Πίνακα [1]: 

ΠΙΝΑΚΑΣ [1]

Α/Α Επωνυµία Προσφέροντα Α/Α κατάθεσης

1 Ο∆ΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ 177952

2 ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 177870

3 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 176941

4 Ι. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 177971

5 ΗΡΩΝ Α.Ε. 177985

6 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ 176982

7 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 178001

8 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Α.Ε. 177993

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα Προκηρυγµένου ∆ιαγωνισµού», στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ αναρτάται από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού ο σχετικός κατάλογος µειοδοσίας, προκειµένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 
Ακολούθως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνουµε, κατά σειρά µειοδοσίας, σε έλεγχο των οικονοµικών προσφορών  και έλεγχο
οµαλότητας, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, µέσα από το υποσύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ (Παράρτηµα παρόντος
πρακτικού).  Για  την  εφαρµογή  του  ελέγχου  οµαλότητας,  χρησιµοποιείται  από  την  Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού  η  µέση  έκπτωση
προσφοράς (Εµ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.
Από  τον  έλεγχο οµαλότητας  των προσφορών  προκύπτει  ότι  όλες  οι  προσφορές  είναι  οµαλές και  καταχωρούνται  κατά  σειρά
µειοδοσίας στο παρών πρακτικό της επιτροπής ως ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ [2]

Α/Α κατάθεσης ∆ιαγωνιζόµενος Οικονοµική Προσφορά (%)

177952 Ο∆ΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ 62,87

177870 ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 46,43

176941 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 40,13

177971 Ι. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 39,25

177985 ΗΡΩΝ Α.Ε. 37,43

176982 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ 35,00

178001 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 23,00

177993 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Α.Ε. 7,00

Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, ελέγχουµε τα δικαιολογητικά συµµετοχής κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας από
τον πρώτο µειοδότη. 
Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί γίνεται καταγραφή του αποτελέσµατος του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής των
προσφερόντων.

∆ιαγωνιζόµενος Τεχνική & Επαγγελµατική 
Ικανότητα 

ΤΕΥ∆ Οικονοµική & 
Χρηµατοοικονοµικ
ή Επάρκεια 

Εγγύηση
Συµµετοχής

Έλεγχος
Ψηφιακών
ΥπογραφώνΑριθµός

Πτυχίου
Τάξη Πτυχίου

Ο∆ΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ 31186 2η ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ Χ ∆εν  δηλώνει  ίδια
Κεφάλαια  ή
καταθέσεις  σε

Χ Χ
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τράπεζα  ή/  και
πάγια  στοιχεία
συνολικής  αξίας
ύψους 50.000 €)

ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 19462 3η ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ Χ ∆εν δηλώνει α) 
κύκλους εργασιών 
τελευταίας τριετίας 
και β) Ίδια 
Κεφάλαια ή 
καταθέσεις σε 
τράπεζα ή/ και 
πάγια στοιχεία 
συνολικής αξίας 
ύψους 50.000 €)

Χ X

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 26604 2η ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ Χ X Χ X

Ι. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 360 2η ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ Χ ∆εν τεκµηριώνεται 
η Οικονοµική & 
Χρηµατοοικονοµική
Επάρκεια άρθρο 
22.Γ διακήρυξης 
(έχει κύκλο 
εργασιών 
τελευταίας τριετίας 
< 150.000,00 )

Χ X

ΗΡΩΝ Α.Ε. 30591 2η ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ Χ ∆εν δηλώνει ίδια 
Κεφάλαια ή 
καταθέσεις σε 
τράπεζα ή/ και 
πάγια στοιχεία 
συνολικής αξίας 
ύψους 50.000 €)

Χ Χ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ 28277 2η ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ Χ Χ Χ Χ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 30583 2η ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ Χ Χ Χ Χ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Α.Ε. 24541 3η ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ Χ Χ Χ Χ

Πριν  την  ολοκλήρωση  της  σύνταξης  του  πρακτικού  της,  η  Επιτροπή  επικοινωνεί  µε  τους  εκδότες  που  αναγράφονται  στις
υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Στο σύνολο τους οι εγγυητικές επιστολές
που ελέγχθηκαν είναι έγκυρες. Ο έλεγχος των εγγυητικών επιστολών φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ [4]

α/α ∆ιαγωνιζόµενος Εγγυητική Επιστολή Εκδότης Έλεγχος Εγκυρότητας 

1 Ο∆ΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ e-97434/28.12.2020 ΤΜΕ∆Ε 83431/11.1.2021

2 ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. e-97982/31.12.2020 ΤΜΕ∆Ε 83433/11.1.2021

3 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. e-97242/23.12.2020 ΤΜΕ∆Ε 83434/11.1.2021

4 Ι. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ e-97642/29.12.2020 ΤΜΕ∆Ε 83436/11.1.2021

5 ΗΡΩΝ Α.Ε. e-98043/04.01.2021 ΤΜΕ∆Ε 83437/11.1.2021

6 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ e-97416/28.12.2020 ΤΜΕ∆Ε 83438/11.1.2021

7 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. e-98044/04.01.2021 ΤΜΕ∆Ε 83439/11.1.2021

8 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Α.Ε. e-98139/04.01.2021 ΤΜΕ∆Ε 83440/11.1.2021

Ολοκληρώνοντας το Πρακτικό της η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται στην Ο.Ε. του ∆ήµου Κορινθίων:

(6) Την απόρριψη της προσφοράς του οικονοµικού φορέα «Ο∆ΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ» διότι δεν δηλώνει στο ΤΕΥ∆ αν έχει ιδία Κε-

φάλαια ή καταθέσεις σε τράπεζα ή/ και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας ύψους 50.000 €

(7) Την απόρριψη της προσφοράς του οικονοµικού φορέα «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ» διότι δεν δηλώνει στο ΤΕΥ∆ Α) αν έχει ιδία Κε-

φάλαια ή καταθέσεις σε τράπεζα ή/ και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας ύψους 50.000 € και β) ότι ο Κύκλος εργασιών τε-
λευταίας τριετίας είναι 150.000 ευρώ

(8) Την απόρριψη της προσφοράς του οικονοµικού φορέα «ΗΡΩΝ Α.Ε.» διότι δεν δηλώνει στο ΤΕΥ∆ αν έχει ιδία Κεφάλαια ή

καταθέσεις σε τράπεζα ή/ και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας ύψους 50.000 €

(9)  Την απόρριψη της προσφοράς του οικονοµικού φορέα «Ι. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ» διότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας

τριετίας που δηλώνει είναι <150.000,00€ που ζητάει η διακήρυξη του έργου 

(10) Την ανάθεση της σύµβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» µε µέση έκπτωση 40,13%. 

ΑΔΑ: ΨΤΨΒΩΛ7-ΓΥΛ



Αφού έγινε η σύνταξη του παρόντος πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόµος ορίζει.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1…. 2….  3….

Σπυριδούλα Χαρίτου Μαρία Κουτρούλη Λεωνίδας Μαστοράκος

ΑΔΑ: ΨΤΨΒΩΛ7-ΓΥΛ
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