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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της  9-8-2021

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 
1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, 
Αντιδήμαρχο  Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 
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 της υπ' αριθ. υπ' 
αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48487/30-7-2021 (ΦΕΚ Β΄ 3481) ΚΥΑ με θέμα «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, 2 
Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.», 
την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021  και την υπ' αριθ. 426/ΑΠ77233/13-
11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69 
/174/οικ.15591/02.08.2021, Εγκύκλιο 54η του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε 
μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 9η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή επανάληψη υπ' αριθμ. 
πρωτ. 22335/5-8-2021 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' αριθμ. 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 υπ’αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό 
μέλος κ. Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση. 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/%CE%A5%CE%A0.%CE%95%CE%A3.-%CE%94%CE%99%CE%94%CE%91%CE%94%CE%A6.69174%CE%BF%CE%B9%CE%BA.1559102.08.2021.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/%CE%A5%CE%A0.%CE%95%CE%A3.-%CE%94%CE%99%CE%94%CE%91%CE%94%CE%A6.69174%CE%BF%CE%B9%CE%BA.1559102.08.2021.pdf
ΑΔΑ: ΩΗΜΟΩΛ7-Κ7Ν



      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) 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)Κόλλια Κωνσταντίνα, 5)Σταυρέλης Νικόλαος.

 Α π ό ν τ ε ς 
1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 
2)Πνευματικός Αλέξανδρος, 3)Ταγαράς Βασίλειος, 4)Πλατής Σπυρίδων.

             Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
            ΑΠΟΦΑΣΗ 382η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης  «Αίτημα αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος των 
προσφορών & των εγγυητικών συμμετοχής των οικονομικών φορέων του 
διαγωνισμού του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 588.902,92€ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 23/2020 και Α/Α έργου στο ΕΣΗΔΗΣ 93750)» 
υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’αριθμ.45/437/2020 απόφασή της, με την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός της αριθμ. 23/2020 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 του εν 
θέματι έργου, δυνάμει της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 34481/11-11-2020 
διακήρυξη διαγωνισμού, με την οποία ορίστηκε ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών στις 27-11-2020 και ημερομηνία αποσφράγισης των 
προσφορών στις 4-12-2020, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η 
οποία ορίστηκε με την υπ’αριθμ. 53/550/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Ο ως 
άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 93750.
         Ακολούθως, με την υπ’αριθμ. 60/646/2020 Απόφαση Οικονομικής, α) Εγκρίθηκε 
το από 4-12-2020 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη 
δημόσιας σύμβασης του εν λόγω έργου, 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 του 
ανωτέρω διαγωνισμού 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. 

ΑΔΑ: ΩΗΜΟΩΛ7-Κ7Ν



          Με την υπ’αριθμ. 6/49/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής διατυπώθηκαν οι 
απόψεις του Δήμου Κορινθίων ως αναθέτουσας αρχής για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης για το ανωτέρω έργο 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 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ, η οποία 
κατατέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στις 5-2-2021 και 
έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ τον αριθμό 277/5-2-2021, και η οποία 
στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά της υπ’αριθμ. 60/646/2020 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής.
       Επί της εν λόγω προδικαστικής προσφυγής εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 587/2021 απόφαση 
Α.Ε.Π.Π. 2ο Κλιμάκιο, δυνάμει της οποίας απορρίφθηκε η ως άνω αναφερόμενη 
προδικαστική προσφυγή.
        Κατόπιν των ανωτέρω ο προσωρινός ανάδοχος οικονομικός φορέας με την 
επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. κλήθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 8511/1-4-2021 έγγραφο του 
Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
       Στην συνέχεια με την υπ’αριθμ.17/168/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής : α) 
Εγκρίθηκε το από 14-4-2021 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
προσωρινού αναδόχου της επιτροπής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοιχτού 
διαγωνισμού  για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του εν λόγω έργου,  και β) 
Ανακηρύχθηκε ανάδοχος και κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση 
του εν λόγω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. (25ης 
Μαρτίου 11, Κιάτο, Α.Φ.Μ. 997636418, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), 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. 
         Ακολούθως κατατέθηκε από τον Οικονομικό Φορέα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» ενώπιον 
του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, η υπ’αριθμ.ΑΝΜ31/08-04-2021 Αίτηση Αναστολής  
Εκτέλεσης της υπ’αριθμ.587/2021 απόφασης του 2ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) & της υπ’ αριθμ. 646/2020 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, για την οποία  δεν έχει εκδοθεί  
Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.
        Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής την 
από 02-08-2021 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία  έχει ως εξής: 

Θέμα: Αίτημα αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος των προσφορών & των 
εγγυητικών συμμετοχής των οικονομικών φορέων του διαγωνισμού του έργου 

ΑΔΑ: ΩΗΜΟΩΛ7-Κ7Ν



«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» αριθ. μελέτης 23/2020 
και ΑΑ έργου στο ΕΣΗΔΗΣ 93750
ΣΧΕΤ. : Η αριθ. 646/2020 προηγούμενη Α.Ο.Ε. Δήμου Κορινθίων

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
Ο  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών,

έχοντας υπόψη:
1. Την υπ΄ αριθ. 25229/27.08.2020 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΝΜΧΩΛ7-0Β0), 

«Ορισμός Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών».
2. Τα οριζόμενα στο άρθρο 72 [Εγγυήσεις] του ν 4412/2016 παρ. 1α […. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και της εγγύησης συμμετοχής..]

3. Τα οριζόμενα στο άρθρο 97  [Χρόνος ισχύος προσφορών] του ν 4412/2016 […Σε 
περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την 
περίπτωση α ' της παραγράφου 1 του άρθρου 72, για τους οικονομικούς φορείς που 
αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι 
προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα…]

4. Την αριθ. 34481/11-11-2020 Αναλυτική Διακήρυξη του έργου (ΑΔΑΜ : 
20PROC007628180) και ειδικότερα το άρθρο 18 [σύμφωνα με το οποίο προθεσμία 
λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 27/11/2020] και το άρθρο 19 [σύμφωνα με 
το οποίο οι προσφορές δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εννιά (9) μήνες], 
σύμφωνα με τα οποία οι προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό του 
θέματος ισχύουν έως την 27.08.2021

5. Την από 7/04/2021 Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 587/2021 απόφασης 
του 2ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) & της 
υπ’ αριθ. 646/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, 
που κατατέθηκε από τον Οικονομικό Φορέα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.»  ενώπιον του 
διοικητικού Εφετείου Τρίπολης και το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί η Απόφαση του 
Εφετείου

Εισηγείται:
Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο χρόνος που απαιτείται για την ανάδειξη αναδόχου και 
τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης του  έργου, να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες στη 
διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» αριθ. μελέτης 23/2020 και ΑΑ έργου στο ΕΣΗΔΗΣ 
93750,
οικονομικούς φορείς «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», «VAST-MAKE I.K.E. ΤΕΧΝΙΚΗ – 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» και «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» να παρατείνουν την διάρκεια ισχύος 
των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής τους στο διαγωνισμό  για 
ακόμη έξι (6) μήνες , έως την 27.02.2022 .

           Στην συνέχεια ο  Πρόεδρος  εισηγείται την παράταση του χρόνου ισχύος 
προσφορών των συμμετεχόντων στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό  του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» υπ’αριθμ. μελέτης 
23/2020 και με Α.Α. έργου στο ΕΣΗΔΗΣ 93750, οικονομικών φορέων: «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», 
«VAST-MAKE I.K.E. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» και «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» για έξι (6) 
μήνες, έως την 27.02.2022 με αντίστοιχη παράταση των εγγυητικών επιστολών,  
προκειμένου να εξασφαλιστεί ο χρόνος που απαιτείται για την ανάδειξη αναδόχου και 
την σύναψη σύμβασης εκτέλεσης του  έργου, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της 
αρμόδιας υπηρεσίας.

ΑΔΑ: ΩΗΜΟΩΛ7-Κ7Ν



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
         Την παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων στον 
ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» υπ’αριθμ. μελέτης 23/2020 και με Α.Α. έργου στο 
ΕΣΗΔΗΣ 93750,  οικονομικών φορέων: «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», «VAST-MAKE I.K.E. 
ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» και «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.»  για έξι (6) μήνες, έως 
την 27.02.2022 με αντίστοιχη παράταση των εγγυητικών επιστολών,  προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ο χρόνος που απαιτείται για την ανάδειξη αναδόχου και την σύναψη 
σύμβασης εκτέλεσης του  έργου, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του Τμήματος 
Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και όπως 
ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω στο ιστορικό της παρούσης.
        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς 
oρίζει.
         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35/382/2021.-      
                     

Ακριβές απόσπασμα 
Κόρινθος, 11-08-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: ΩΗΜΟΩΛ7-Κ7Ν
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