
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 21 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 01-06-2021 

 

    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, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.”Δημόσιες υπηρεσίες”, της υπ' αριθ. 

Δ1α/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 Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00, την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ. 

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

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 

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 επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/05/ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3195021.05.2021-ΦΕΚ-214122.05.2021-τεύχος-Β.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/05/ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3195021.05.2021-ΦΕΚ-214122.05.2021-τεύχος-Β.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/05/ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3195021.05.2021-ΦΕΚ-214122.05.2021-τεύχος-Β.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/05/ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3195021.05.2021-ΦΕΚ-214122.05.2021-τεύχος-Β.pdf
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1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 

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 236η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Διατύπωση 

απόψεων επί της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας AkriMan E.E., η οποία προήλθε 

κατόπιν μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ο.Ε.» σε ετερόρρυθμη εταιρεία στο διαγωνισμό για την «Προμήθεια εξοπλισμού παραλίας 

για Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών 

Δήμου Κορινθίων»» υπενθυμίζει την υπ' αριθ.45/435/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με 

την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθ. 

12/2018 (επικαιροποιημένης) μελέτης του Δήμου για την εν λόγω προμήθεια  και καθορίστηκαν οι 

όροι διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού  διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..  Δυνάμει της 

απόφασης αυτής εκδόθηκε η υπ' αριθ. 39126/22-12-2020 διακήρυξη διαγωνισμού και ορίστηκε 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 11-1-2021.  Ο εν λόγω διαγωνισμός έλαβε 

αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 104543.  Κατόπιν, με 

την υπ' αριθ. 53/549/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή 

διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης της εν λόγω  

προμήθειας.  Τέλος, με την υπ΄ αριθ. 17/170/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 

από 15-1-2021 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και 

αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης για την εν θέματι προμήθεια, 

απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΤΟΒΕΑ Μηχανολογικές 

Εφαρμογές Ε.Π.Ε., σύμφωνα το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της σχετικής 

διακήρυξης,, απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία  Α. 

ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., σύμφωνα το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της 

σχετικής διακήρυξης, κηρύχθηκε άγονος ο εν λόγω διαγωνισμός, λόγω απόρριψης όλων των 

προσφορών,  ματαιώθηκε η συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, για την εν 

λόγω προμήθεια κατά την παρ. 1, του άρθρου 106, του Ν.4412/2016, σύμφωνα με την οποία: «Η 

αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 

ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε 

λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή 

αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης  (…)» και ορίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού με 
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τροποποίηση της υπ’ αριθμ.12/2018 (επικαιροποιημένης) μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4782/2021.   

  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 

AkriMan E.E. (η οποία προήλθε κατόπιν μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 

Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. σε ετερόρρυθμη εταιρεία), η οποία κατατέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στις 24-5-2021 κι έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ 

τον αριθμό 1073/25-5-2021, κι οποία στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά της με αριθμό 

17/170/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, καθώς και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 

14072/27-5-2021 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία έχει 

ως εξής: 

 

Θέμα: Γνωμοδότηση επί της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας AkriMan E.E., η οποία 
προήλθε κατόπιν μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Α. 
ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» σε ετερόρρυθμη εταιρεία στο διαγωνισμό για την «Προμήθεια 
εξοπλισμού παραλίας για Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων 
Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Κορινθίων» 
 
Σχετ.: Προδικαστική Προσφυγή της AkriMan EE. 
 
Αναφορικά με την Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας AkriMan E.E. στο διαγωνισμό για την 
«Προμήθεια εξοπλισμού παραλίας για Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων 
Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Κορινθίων», σας υποβάλλουμε την γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού για τα σημεία της Προδικαστικής Προσφυγής που άπτονται του ελέγχου 
δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας στον εν λόγω διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους της 
Διακήρυξης με αρ. 39126/22-12-2020 και τις τεχνικές απαιτήσεις της Μελέτης με αρ. 12/2018 
(Παράρτημα Ι της Διακήρυξης).   
 

1. Στην παρ. 2.2.9.1 «Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών» της 
Διακήρυξης, αναφέρεται:  «Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί 
φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3  και β) 
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της 
παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα VΙ παρ. 2.1.1. περ. 2 της παρούσας)Ι, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. […]. Το ΤΕΥΔ 
μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών. […]».Η AkriMan E.E., υπέβαλε με την προσφορά της το από 30-12-2020 
ΤΕΥΔ, με όνομα αρχείου “ Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - ΤΕΥΔ.signed”, το οποίο φέρει 
ημερομηνία (ψηφιακής) υπογραφής 30-12-2020 (2020.12.30, 15:05:30), ήτοι 12 ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, που ήταν η  11/1/2021 και 
ώρα 14:00, σύμφωνα με την παρ. 1.5 «Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια 
διαγωνισμού» της  Διακήρυξης. 

2. Στην παρ. 2.4.3.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της Διακήρυξης αναφέρεται: «Τα στοιχεία 
και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως 
προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 , σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο 
ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
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διακήρυξης (Παράρτημα VΙ παρ. 2.1.1. περ. 2 της παρούσας. […]». Η AkriMan E.E., 
υποστηρίζει στην προσφυγή της ότι ο υπ’ αριθμ. 2.2.9.1. όρος της διακήρυξης έχει την 
έννοια ότι το ΤΕΥΔ που καταθέτουν οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχει υπογραφεί 10 
ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους και όχι πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Ο ισχυρισμός αυτός, έρχεται σε 
αντίθεση με την ρητή απαίτηση της  Διακήρυξης ως προς τον χρόνο υπογραφής του ΤΕΥΔ, 
ήτοι έως δέκα (10) ημέρες πριν την ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών (ΑΕΠΠ αποφ. 1463 /2019).  Επιπλέον, η Διακήρυξη αποτελεί διοικητική 
κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το διαγωνισμό και δεσμεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή, 
όσο και το διαγωνιζόμενο. 

3. Στην παρ. 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της Διακήρυξης αναφέρεται: «H 
αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) η οποία δεν υποβάλλεται 
εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα 
στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, 
τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 
3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, […] θ) η οποία παρουσιάζει 
ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης». 

4. Στην παρ. 2.1.3 «Παροχή Διευκρινίσεων» της Διακήρυξης αναφέρεται: « Τα σχετικά 
αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο 
πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. […]. Η AkriMan E.E., υποστηρίζει στην προσφυγή της ότι υπάρχει 
ασάφεια ενόψει του ότι αφενός παρέχεται προθεσμία 15 ημερών για την υποβολή 
προσφορών (με χρόνο έναρξης 28-12-2020) σύμφωνα με τον υπ’ αριθμόν 1.5. όρο της 
διακήρυξης και αφετέρου ορίζεται ότι το ΤΕΥΔ, που συνιστά αναγκαίο δικαιολογητικό θα 
πρέπει να υπογράφεται 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών με αποτέλεσμα να τροποποιείται εν τοις πράγμασι το χρονικό διάστημα κατά τη 
διάρκεια του οποίου είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς. Ο ισχυρισμός αυτός, δεν μπορεί 
να γίνει δεκτός,  καθότι μπορούσε να υποβάλει ερώτημα για σχετική διευκρίνιση, το οποίο 
όμως δεν έπραξε.  

Συνημμένο:  
H Επιτροπή  
 
Άννα Γιαβάση (αναπληρωματικό μέλος) 
 
Παναγιώτα Σανδραβέλη 
 
Ελένη Σαββανού 
 

  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 AkriMan E.E., σύμφωνα με τα όσα 

ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

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

Προέδρου, την εν λόγω προδικαστική προσφυγή, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 14072/27-5-2021 

γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

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

προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 12/2018) 199.201,20€ (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 AkriMan E.E. (η οποία προήλθε κατόπιν 

μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. σε 

ετερόρρυθμη εταιρεία), η οποία κατατέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού 

στις 24-5-2021 κι έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ τον αριθμό 1073/25-5-2021, κι 

οποία στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά της με αριθμό 17/170/2021 απόφασης 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης 

διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 12/2018) 199.201,20€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ως κάτωθι: 

1. Στην παρ. 2.2.9.1 «Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών» της 

Διακήρυξης, αναφέρεται:  «Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί 

φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3  και β) 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της 

παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα VΙ παρ. 2.1.1. περ. 2 της παρούσας)Ι, το 

οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. […]. 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. […]».Η AkriMan E.E., υπέβαλε με την προσφορά της το από 

30-12-2020 ΤΕΥΔ, με όνομα αρχείου “ Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - ΤΕΥΔ.signed”, το 

οποίο φέρει ημερομηνία (ψηφιακής) υπογραφής 30-12-2020 (2020.12.30, 15:05:30), ήτοι 

12 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, που ήταν η  

11/1/2021 και ώρα 14:00, σύμφωνα με την παρ. 1.5 «Προθεσμία παραλαβής προσφορών 

και διενέργεια διαγωνισμού» της  Διακήρυξης. 

2. Στην παρ. 2.4.3.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της Διακήρυξης αναφέρεται: «Τα στοιχεία 

και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
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περιλαμβάνουν: α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως 

προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 , σύμφωνα με την παράγραφο 

2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο 

ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διακήρυξης (Παράρτημα VΙ παρ. 2.1.1. περ. 2 της παρούσας. […]». Η AkriMan E.E., 

υποστηρίζει στην προσφυγή της ότι ο υπ’ αριθμ. 2.2.9.1. όρος της διακήρυξης έχει την 

έννοια ότι το ΤΕΥΔ που καταθέτουν οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχει υπογραφεί 10 

ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους και όχι πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Ο ισχυρισμός αυτός, έρχεται σε 

αντίθεση με την ρητή απαίτηση της  Διακήρυξης ως προς τον χρόνο υπογραφής του ΤΕΥΔ, 

ήτοι έως δέκα (10) ημέρες πριν την ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών (ΑΕΠΠ αποφ. 1463 /2019).  Επιπλέον, η Διακήρυξη αποτελεί διοικητική 

κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το διαγωνισμό και δεσμεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή, 

όσο και το διαγωνιζόμενο. 

3. Στην παρ. 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της Διακήρυξης αναφέρεται: «H 

αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) η οποία δεν υποβάλλεται 

εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα 

στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, 

τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 

σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 

3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, […] θ) η οποία παρουσιάζει 

ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης». 

4. Στην παρ. 2.1.3 «Παροχή Διευκρινίσεων» της Διακήρυξης αναφέρεται: « Τα σχετικά 

αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο 

πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. […]. Η AkriMan E.E., υποστηρίζει στην προσφυγή της ότι υπάρχει 

ασάφεια ενόψει του ότι αφενός παρέχεται προθεσμία 15 ημερών για την υποβολή 

προσφορών (με χρόνο έναρξης 28-12-2020) σύμφωνα με τον υπ’ αριθμόν 1.5. όρο της 

διακήρυξης και αφετέρου ορίζεται ότι το ΤΕΥΔ, που συνιστά αναγκαίο δικαιολογητικό θα 

πρέπει να υπογράφεται 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
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προσφορών με αποτέλεσμα να τροποποιείται εν τοις πράγμασι το χρονικό διάστημα κατά 

τη διάρκεια του οποίου είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς. Ο ισχυρισμός αυτός, δεν 

μπορεί να γίνει δεκτός,  καθότι μπορούσε να υποβάλει ερώτημα για σχετική διευκρίνιση, το 

οποίο όμως δεν έπραξε. 

Κατόπιν των ανωτέρω, αιτούμαστε: 

 

  - Την αποδοχή των απόψεών μας. 

 

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

E.E. (η οποία προήλθε κατόπιν μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία Α. 

ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. σε ετερόρρυθμη εταιρεία), η οποία κατατέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στις 24-5-2021 κι έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ 

τον αριθμό 1073/25-5-2021, κι οποία στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά της με αριθμό 

17/170/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί έγκρισης πρακτικού 

επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 

12/2018) 199.201,20€ (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 21/236/2021.-

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 3-6-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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