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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 11-10-2021

      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' αριθμ. 
Δ1α/ΓΠ. οικ. 60400/1-10-2021 (ΦΕΚ 4577/3-10-2021 Β΄ τεύχος) 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, 4 
Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 
6:00.», την υπ’ αριθμ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθ. 
426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20.9.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (61η Εγκύκλιο) του Υπουργείου 
Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 69472/24-9-2021 Εγκύκλιο αριθ. 643 του 
Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 11η 
Οκτωβρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00, σε τακτική 
συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 29190/7-10-2021 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», 
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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’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό 
μέλος κ. Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.
     Επειδή ο κ. Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της 
μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την 
ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», 
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.Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση. 
      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)Πνευματικός Αλέξανδρος, 5) Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 
1)Κόλλια Κωνσταντίνα, (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 13ου θέματος ημερήσιας 
διάταξης), 2)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος 
ημερήσιας διάταξης), 3)Μελέτης Χρήστος, 4)Σταυρέλης Νικόλαος (συνδέθηκε κατά τη 
συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης).
         
        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
        ΑΠΟΦΑΣΗ 548η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
«Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη 
δημόσιας σύμβασης του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ προϋπολογισμού 
μελέτης 650.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 
26/2021)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ'αριθμ. 24/277/2021 απόφασή 
τους, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο 
ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ'αριθμ. 26/2021 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. Σχετικά εκδόθηκε η υπ'αριθμ.20160/19-07-2021 διακήρυξη 
διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών στις 05-08-2021 και ημερομηνία αποσφράγισης των 
προσφορών στις 18-08-2021, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η 
οποία ορίστηκε με την υπ'αριθμ. 19/213/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  Ο ως 



άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό  182240.
      Ακολούθως, με την υπ’αριθμ.38/421/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε το από 18-08-2021 1ο Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και 
ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού σύμφωνα με τους όρους 
της υπ' αριθμ.πρωτ.20160/19-07-2021 διακήρυξης διαγωνισμού, ο οικονομικός φορέας 
με την επωνυμία «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ» υπ'αριθμ. κατάθεσης προσφοράς συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ: 214974 και υπ’αριθμ. εγγραφής στο ΜΕΕΠ 31186 για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 2ης 
Τάξης, με μέση έκπτωση 62,80% επί του προϋπολογισμού της μελέτης. 

         O ανωτέρω οικονομικός φορέας κλήθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. 27830/27-09-2021 
έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης.
          Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν της Επιτροπής το από 07-10-2021 
Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου της 
επιτροπής Αξιολόγησης για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του εν 
λόγω έργου, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και έχει ως εξής:

                                                                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Επιτροπή Διαγωνισμού Έργου. 

Κόρινθος, 7.10.2021

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης:   
20160/19.7.2021
ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC008944039
Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 182240

                                          Πρακτικό «Ελέγχου Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης»
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 «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ» (αριθμός μελέτης 26/2021), 
προϋπολογισμού 650.000,00 ευρώ {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

Στην Κόρινθο  την 7.10.2021 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00  οι πιο κάτω:
1. Αναστασία Θεοδοσίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, 
πρόεδρος της επιτροπής,
2. Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, Χημικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων,  
τακτικό μέλος και
3. Βασιλική Φίλη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό 
μέλος,

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου: 
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ» (υπ΄ αριθ. 19/213/2021 Α.Ο.Ε. Δήμου Κορινθίων, περί 



συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της σύμβασης), έχοντας υπόψη 
την σχετική αναλυτική διακήρυξη, συνήλθαμε προκειμένου να ελέγξουμε τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αποτυπώνεται στον 
κάτωθι πίνακα, έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Την υπ΄ αριθ. 38/419/2021 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ : 9Α73ΩΛ7-ΥΜΟ)
3. Την υπ΄ αριθ. 27830/27.9.2021 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στην 

«ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ» για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, που στάλθηκε την 
27.9.2021 στον προσωρινό ανάδοχο. 

4. Την από 04.10.2021 & 06.10.2021 υποβολή από τον οικονομικό φορέα 
«ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ» ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
στην αναθέτουσα αρχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και την από 4.10.2021 
αίτηση του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ.», με 
την οποία υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων φάκελος 
δικαιολογητικών κατακύρωσης και έλαβε αριθμό πρωτ. 28710/4.10.2021. 

5. Την από 6.10.2021 πρόσκληση της Προέδρου στα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης 
για έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

Αποδεικτικά Μέσα Υποβο
λή

Αριθμός Εγγράφου Αρχή 
Έκδοσης 

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού (ΙΚΕ)
Απόσπασμα Ποινικού 
Μητρώου 
(Διαχειριστές ΙΚΕ) 

ΝΑΙ 9508/19.8.2021

5425/13.8.2021

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης 
Εισαγγελία 
Πρωτοδικών 
Κορίνθου

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης 
Εισαγγελία 
Πρωτοδικών 
Μεσολογγίου

Φορολογική Ενημερότητα 
(την ημέρα του διαγωνισμού)

ΝΑΙ 71626979/29.7.2021
(λήξη ισχύος την 
29.8.2021)

ΑΑΔΕ

Φορολογική Ενημερότητα ( 
την ημέρα κατάθεσης δικ. 
κατακύρωσης)

ΝΑΙ 71876386/6.9.2021
(λήξη ισχύος την 
6.11.2021)

ΑΑΔΕ

Ασφαλιστική Ενημερότητα 
Επιχείρησης (την ημέρα του 
διαγωνισμού & την ημέρα 
κατάθεσης δικ. 
Κατακύρωσης) 

ΝΑΙ 1333241/25.5.2021
(λήξη ισχύος την  
24.11.2021)
Υπεύθυνη Δήλωση 
Διαχειριστή με 
ημερομηνία υπογραφής 
4/10/2021

e- ΕΦΚΑ

Ασφαλιστική Ενημερότητα 
για έργα που εκτελεί, (την 
ημέρα του διαγωνισμού & 
την ημέρα κατάθεσης των 
δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ  1) 942719/12-4-21
 (λήξη: 11/10/2021)
1)  942764/12-4-21
 (λήξη 11/10/2021)
3) 1587210/16-6-21
(λήξη 15/12/2021) 

ΕΦΚΑ



4)  942673/12-4-21
 (λήξη: 11/10/2021)
5) 1590583/16-6-21 
(λήξη 15/12/2021)
6) 942702/12-4-21 
(λήξη 11/10/2021)
7) 292/23-9-2021
(λήξη 22/3/2022)
8) 302/30-9-2021
(λήξη 29/3/2022)

Υ.Δ. (τελευταία παράγραφος 
άρθρου 23.3 (β) διακήρυξης)

ΝΑΙ Υ.Δ. διαχειριστή 

Πιστοποιητικό  ΣΕΠΕ [αρθ. 
23.3 (ββ) διακήρυξης]

ΝΑΙ Υ.Δ. διαχειριστή 

Μη κήρυξη σε πτώχευση, 
αναγκαστική διαχείριση, 
εκκαθάριση κλπ [παρ.  Α.4(β) 
του άρθρου 22 & 23.3 (γ)] & 
μη αναστολή 
επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων

9081/ 3.9.2021 
Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας 

Υπ’ αιρθμ. 
1595116.2314853/6.9.20
21
 Γενικό Πιστοποιητικό 
ΓΕΜΗ

Από 29/9/2021  Εκτύπωση 
των στοιχείων 
μητρώου/επιχείρησης της 
Προσωποποιημένης 
πληροφόρησης από το 
TAXIS net.gr με 
κατάσταση επιχείρησης 
ενεργή

Πρωτοδικείο 
Κορινθίων

Επιμελητήριο 
Κορινθίας

ΑΑΔΕ

Λοιπές περιπτώσεις 
παραγράφου Α.4. άρθρου 22 
της διακήρυξης 

ΝΑΙ Υ.Δ. διαχειριστή

Μη διάπραξη 
επαγγελματικού 
παραπτώματος  [παρ. Α.4(θ) 
του άρθρου 22]

ΝΑΙ -Υπ’ αριθμ. 
22966/42938/22.9.2021 
Βεβαίωση ΤΕΕ, με 
εξάμηνη ισχύ από την 
έκδοσή της.

ΤΕΕ

Περίπτωση Άρθρου 22.Α.9  
της διακήρυξης

ΝΑΙ Υ.Δ. διαχειριστή

Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας  -  
Ανεκτέλεστες συμβάσεις
Μη υπέρβαση ορίου 
ανεκτέλεστου υπολοίπου 
εργολαβικών συμβάσεων 
(ημέρα του διαγωνισμού & 
την ημέρα κατάθεσης δικ. 
κατακύρωσης)

ΝΑΙ - Υ.Δ. διαχειριστή
-Πίνακας όλων των υπό εκτέλεση έργων με 
αναφορά στο  ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά 
έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο.

Δικαιολογητικά για κάλυψη ΝΑΙ • Υπ’ αριθμ. Δ24/15057/10-01-2019 



απαιτήσεων Άρθρου 22.Γ 1α) 
1β) & 1γ)

Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ, με 
ημερομηνία λήξης ισχύος: 09/01/2022.

• Από 18/01/2021 Έκθεση 
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για το 
Συνολικό Κύκλο Εργασιών της ΙΚΕ 
ετών 2018, 2019 & 2020
• Από 18/01/2021 Έκθεση 
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για το 
Συνολικό Παγίων περιουσιακών 
στοιχείων της ΙΚΕ

• Από 18/01/2021 Έκθεση Ορκωτού 
Ελεγκτή Λογιστή για το Συνολικό Ιδίων 
Κεφαλαίων της ΙΚΕ 

Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Βεβαίωση Εγγραφής στο 
ΜΕΕΠ 

ΝΑΙ - Υπ’ αριθμ. 
Δ24/15057/10-01-2019 
Βεβαίωση εγγραφής στο 
ΜΕΕΠ, με ημερομηνία 
λήξης ισχύος: 
09/01/2022.

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης Α.Ε.
Δικαιολογητικά 
νομιμοποίησης

ΝΑΙ - Κωδικοποιημένο Καταστατικό με αρ. πρωτ. 
1017890.1487212/13.1.2020
- Υπ’ αιρθμ. 1595116.2314853/6.9.2021
 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή 
Διαγωνισμού γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό 
ανάδοχο «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ».

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1… 2… 3…

Α. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ               Α. ΑΡΤΟΠΟΙΑΔΟΥ Β. ΦΙΛΗ

         Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 07-10-2021 
Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου, της 
επιτροπής Αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού και την κατακύρωση της σύμβασης 
στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ» υπ'αριθμ. κατάθεσης 
προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 214974 και υπ’αριθμ. εγγραφής στο ΜΕΕΠ 31186 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 2ης Τάξης, με μέση έκπτωση 62,80% επί του προϋπολογισμού της 
μελέτης. 



         Η Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έχοντας υπ’όψιν την 
εισήγηση του Προέδρου, 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 αντικαταστάθηκε και 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 ΟΜΟΦΩΝΑ

       Α.- Εγκρίνει το από 07-10-2021 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοιχτού 
διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 182240, για την 
σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ προϋπολογισμού 
μελέτης 650.000,00€ (συμπερι-λαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 
26/2021) το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.
      Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο και κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση για την 
εκτέλεση του εν λόγω έργου σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ. πρωτ. 20160/19-
07-2021 διακήρυξης διαγωνισμού, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 
«ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ»(Κλένια Κορινθίας, Α.Φ.Μ. 801061183, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου) υπ'αριθμ. 
κατάθεσης προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 214974 και υπ’αριθμ. εγγραφής στο 
ΜΕΕΠ 31186 για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 2ης Τάξης, με μέση έκπτωση 62,80% επί του 
προϋπολογισμού της μελέτης. 
      Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν.4412/2016 και των άρθρων 360 και επόμενα του 
Ν.4412/2016, όπως ισχύουν.
     Δ.- Το  έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων και η δαπάνη θα 
βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 
2021 με ΚΑ 30.7333.0010 ποσού 650.000,00€ με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Τενέας» (Α.Α.Υ. 
417/2021).

           Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς 
oρίζει.
          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 46/548/2021.

Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 13-10-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής



ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  

...................................................................................................................
........................................

Επισυνάπτεται το από 07-10-2021  Πρακτικό της Επιτροπής  αξιολόγησης 
διαγωνισμού:

                                                                                                                             
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

    ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργου. 

Κόρινθος, 7.10.2021

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης:   
20160/19.7.2021
ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC008944039
Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 182240

                                                   Πρακτικό «Ελέγχου Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης»

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 «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ» (αριθμός μελέτης 26/2021), 
προϋπολογισμού 650.000,00 ευρώ {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

Στην Κόρινθο  την 7.10.2021 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00  οι πιο κάτω:
1. Αναστασία Θεοδοσίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, 
πρόεδρος της επιτροπής,
2. Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, Χημικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων,  
τακτικό μέλος και
3. Βασιλική Φίλη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό 
μέλος,

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου: 
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ» (υπ΄ αριθ. 19/213/2021 Α.Ο.Ε. Δήμου Κορινθίων, περί 
συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της σύμβασης), έχοντας υπόψη 
την σχετική αναλυτική διακήρυξη, συνήλθαμε προκειμένου να ελέγξουμε τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αποτυπώνεται στον 
κάτωθι πίνακα, έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Την υπ΄ αριθ. 38/419/2021 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ : 9Α73ΩΛ7-ΥΜΟ)

3. Την υπ΄ αριθ. 27830/27.9.2021 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στην 
«ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ» για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, που στάλθηκε την 
27.9.2021 στον προσωρινό ανάδοχο. 

4. Την από 04.10.2021 & 06.10.2021 υποβολή από τον οικονομικό φορέα 
«ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ» ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
στην αναθέτουσα αρχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και την από 4.10.2021 
αίτηση του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ.», με 



την οποία υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων φάκελος 
δικαιολογητικών κατακύρωσης και έλαβε αριθμό πρωτ. 28710/4.10.2021. 

5. Την από 6.10.2021 πρόσκληση της Προέδρου στα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης 
για έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

Αποδεικτικά Μέσα Υποβο
λή

Αριθμός Εγγράφου Αρχή 
Έκδοσης 

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού (ΙΚΕ)
Απόσπασμα Ποινικού 
Μητρώου 
(Διαχειριστές ΙΚΕ) 

ΝΑΙ 9508/19.8.2021

5425/13.8.2021

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης 
Εισαγγελία 
Πρωτοδικών 
Κορίνθου

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης 
Εισαγγελία 
Πρωτοδικών 
Μεσολογγίου

Φορολογική Ενημερότητα 
(την ημέρα του διαγωνισμού)

ΝΑΙ 71626979/29.7.2021
(λήξη ισχύος την 
29.8.2021)

ΑΑΔΕ

Φορολογική Ενημερότητα ( 
την ημέρα κατάθεσης δικ. 
κατακύρωσης)

ΝΑΙ 71876386/6.9.2021
(λήξη ισχύος την 
6.11.2021)

ΑΑΔΕ

Ασφαλιστική Ενημερότητα 
Επιχείρησης (την ημέρα του 
διαγωνισμού & την ημέρα 
κατάθεσης δικ. 
Κατακύρωσης) 

ΝΑΙ 1333241/25.5.2021
(λήξη ισχύος την  
24.11.2021)
Υπεύθυνη Δήλωση 
Διαχειριστή με 
ημερομηνία υπογραφής 
4/10/2021

e- ΕΦΚΑ

Ασφαλιστική Ενημερότητα 
για έργα που εκτελεί, (την 
ημέρα του διαγωνισμού & 
την ημέρα κατάθεσης των 
δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ  1) 942719/12-4-21
 (λήξη: 11/10/2021)
2)  942764/12-4-21

 (λήξη 11/10/2021)
3) 1587210/16-6-21
(λήξη 15/12/2021) 
4)  942673/12-4-21
 (λήξη: 11/10/2021)
5) 1590583/16-6-21 
(λήξη 15/12/2021)
6) 942702/12-4-21 
(λήξη 11/10/2021)
7) 292/23-9-2021
(λήξη 22/3/2022)
8) 302/30-9-2021
(λήξη 29/3/2022)

ΕΦΚΑ

Υ.Δ. (τελευταία παράγραφος 
άρθρου 23.3 (β) διακήρυξης)

ΝΑΙ Υ.Δ. διαχειριστή 



Πιστοποιητικό  ΣΕΠΕ [αρθ. 
23.3 (ββ) διακήρυξης]

ΝΑΙ Υ.Δ. διαχειριστή 

Μη κήρυξη σε πτώχευση, 
αναγκαστική διαχείριση, 
εκκαθάριση κλπ [παρ.  Α.4(β) 
του άρθρου 22 & 23.3 (γ)] & 
μη αναστολή 
επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων

9081/ 3.9.2021 
Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας 

Υπ’ αιρθμ. 
1595116.2314853/6.9.20
21
 Γενικό Πιστοποιητικό 
ΓΕΜΗ

Από 29/9/2021  Εκτύπωση 
των στοιχείων 
μητρώου/επιχείρησης της 
Προσωποποιημένης 
πληροφόρησης από το 
TAXIS net.gr με 
κατάσταση επιχείρησης 
ενεργή

Πρωτοδικείο 
Κορινθίων

Επιμελητήριο 
Κορινθίας

ΑΑΔΕ

Λοιπές περιπτώσεις 
παραγράφου Α.4. άρθρου 22 
της διακήρυξης 

ΝΑΙ Υ.Δ. διαχειριστή

Μη διάπραξη 
επαγγελματικού 
παραπτώματος  [παρ. Α.4(θ) 
του άρθρου 22]

ΝΑΙ -Υπ’ αριθμ. 
22966/42938/22.9.2021 
Βεβαίωση ΤΕΕ, με 
εξάμηνη ισχύ από την 
έκδοσή της.

ΤΕΕ

Περίπτωση Άρθρου 22.Α.9  
της διακήρυξης

ΝΑΙ Υ.Δ. διαχειριστή

Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας  -  
Ανεκτέλεστες συμβάσεις
Μη υπέρβαση ορίου 
ανεκτέλεστου υπολοίπου 
εργολαβικών συμβάσεων 
(ημέρα του διαγωνισμού & 
την ημέρα κατάθεσης δικ. 
κατακύρωσης)

ΝΑΙ - Υ.Δ. διαχειριστή
-Πίνακας όλων των υπό εκτέλεση έργων με 
αναφορά στο  ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά 
έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο.

Δικαιολογητικά για κάλυψη 
απαιτήσεων Άρθρου 22.Γ 1α) 
1β) & 1γ)

ΝΑΙ • Υπ’ αριθμ. Δ24/15057/10-01-2019 
Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ, με 
ημερομηνία λήξης ισχύος: 09/01/2022.

•Από 18/01/2021 Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή για το Συνολικό Κύκλο Εργασιών 
της ΙΚΕ ετών 2018, 2019 & 2020

•Από 18/01/2021 Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή για το Συνολικό Παγίων 
περιουσιακών στοιχείων της ΙΚΕ

• Από 18/01/2021 Έκθεση Ορκωτού 
Ελεγκτή Λογιστή για το Συνολικό Ιδίων 



Κεφαλαίων της ΙΚΕ 

Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Βεβαίωση Εγγραφής στο 
ΜΕΕΠ 

ΝΑΙ - Υπ’ αριθμ. 
Δ24/15057/10-01-2019 
Βεβαίωση εγγραφής στο 
ΜΕΕΠ, με ημερομηνία 
λήξης ισχύος: 
09/01/2022.

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης Α.Ε.
Δικαιολογητικά 
νομιμοποίησης

ΝΑΙ - Κωδικοποιημένο Καταστατικό με αρ. πρωτ. 
1017890.1487212/13.1.2020
- Υπ’ αιρθμ. 1595116.2314853/6.9.2021
 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή 
Διαγωνισμού γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό 
ανάδοχο «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ».

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1… 2… 3…

Α. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ               Α. ΑΡΤΟΠΟΙΑΔΟΥ Β. ΦΙΛΗ
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