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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της  23-11-2021

…….ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ως προς αριθμό Α.Ο.Ε. και Τ.Κ…..
      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 της υπ’ αριθ. 
υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 69136/4-11-2021 (ΦΕΚ 5138/5-11-2021 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 
τo Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 
και ώρα 6:00.», την υπ’ αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ’ αριθ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100/8.11.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (66η Εγκύκλιος) του Υπουργείου 
Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021,υπ’αριθ. 643 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 23η 
Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα 
από τηv  υπ' αριθ. πρωτ. 34317/19-11-2021 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 
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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' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 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’ αριθ. 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)Κόλλια Κωνσταντίνα 
4)Πνευματικός Αλέξανδρος, 5)Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 
1)Μπίτζιος Δημήτριος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου 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 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης).
        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
        Ο κ Μπίτζιος αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

        ΑΠΟΦΑΣΗ 666η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
«Έγκριση  πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη 
δημόσιας σύμβασης της  προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 199.201,20€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 12/2018)» υπενθυμίζει στα μέλη 
της Επιτροπής την υπ'αριθμ. 45/435/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της 
υπ’αριθμ.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' αριθμ. 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' αριθμ. 53/549/2020 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης διαδικασιών για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης της εν λόγω  προμήθειας.  
       Ακολούθως,  με την υπ’ αριθμ. 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 τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ.12/2018 (επικαιροποιημένης) μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4782/2021.  
         Στην συνέχεια κατατέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού 
στις 24-5-2021 ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και 
έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ τον αριθμό 1073/25-5-2021, η 
Προδικαστική προσφυγή 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 στρέφεται κατά του 
Δήμου Κορινθίων και κατά της υπ’ αριθμ. 17/170/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων.

         Ακολούθως, με την υπ’αριθμ.21/236/2021 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Κορινθίων κατόπιν της υπ’αριθμ.πρωτ.14072/27-5-2021 γνωμοδότησης της αρμόδιας 
Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού,  διατύπωσε τις απόψεις της, ως αναθέτουσας 
αρχής επί της ανωτέρω Προδικαστικής προσφυγής του οικονομικού φορέα με την 
επωνυμία «AkriMan E.E.» για την εν λόγω σύναψη δημόσιας σύμβασης.       

        Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών εξέδωσε σχετικά την υπ’αριθμ. 
1193/2021 Απόφαση   η οποία :



       1. Δέχεται την προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 
«AkriMan E.E.»
        2.Ακυρώνει την προσβαλλόμενη υπ’αριθμ. 17/170/2021 απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής (Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Κορινθίων) κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό 
της.

       Στην συνέχεια, με την υπ’αριθμ.42/497/2021  η Οικονομική Επιτροπή : 
       Προς  συμμόρφωση με την υπ’αριθμ. 1193/2021 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. 
εκδοθείσας επί της Προδικαστικής προσφυγής με Γ.Α.Κ. Α.Ε.Π.Π. : 1073/25-5-2021, 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 στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά της 
υπ’ αριθμ.17/170/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του 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 199.201,20€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
(αριθμός μελέτης 12/2018),  σύμφωνα με το άρθρο 367 του Ν.4412/2016 που 
προβλέπει ότι «οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις 
αποφάσεις της Α.Ε.Π.Π.» : 
      Α.- Ακύρωσε την υπ’αριθμ. 17/170/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου  Κορινθίων, με την οποία : 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, και ορίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση της 
υπ’αριθμ.12/2018 (επικαιροποιημένης) μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4782/2021, 

        Β.- Ενέκρινε το Πρακτικό Αρ.1, της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού,  
τροποποιημένο σύμφωνα με την υπ’αριθμ.1193/2021 Απόφαση της Α.Ε.Π.Π.,
 



        Γ.- Απέρριψε την υπ’αριθμ.συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 205961 προσφορά του 
οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΤΟΒΕΑ Μηχανολογικές Εφαρμογές Ε.Π.Ε., 
σύμφωνα το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών», για τους λόγους που 
αναφέρονται στην παρ. Α’ «Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής» του Πρακτικού 
Αρ.1,

        Δ.- Αποδέχθηκε την υπ’αριθμ.συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 204565 προσφορά του 
οικονομικού φορέα με την επωνυμία  «Akriman Ε.Ε.» η οποία προωθήθηκε στο στάδιο 
αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς, όπως ακριβώς και αναλυτικά 
αναφέρεται στο Πρακτικό Αρ.1, όπως αυτό τροποποιήθηκε, 

        Ε.- Ενέκρινε το από 31-08-2021 Πρακτικό Αρ.2 αποσφράγισης και αξιολόγησης 
οικονομικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού,   

        Στ, Ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού σύμφωνα με τους 
όρους της υπ' αριθμ.πρωτ. 39126/22-12-2020 διακήρυξης διαγωνισμού, τον οικονομικό 
φορέα με την επωνυμία «Akriman Ε.Ε.» για το σύνολο των ειδών  της προμήθειας 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 
199.201,20€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) της υπ'αριθμ.12/2018 μελέτης  σύμφωνα με τον κάτωθι 
Πίνακα :

Πίνακας Κατακύρωσης στην «Akriman Ε.Ε.»
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Ποσότητα
× Τιμή 

κατακύρω
σης ανά 

μ/μ

ΦΠΑ 13% 
(€)

ΦΠΑ 
24% (€)

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

(€)

1 Αποδυτήρια 
για ΑΜΕΑ τεμ 4 4.500,00

ΤΕΣΣΕΡΙΣ 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

18.000,00 4.320,0
0 22.320,00

2
Χώροι 
σκίασης για 
ΑΜΕΑ

τεμ 12 350,00 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 
ΠΕΝΗΝΤΑ 4.200,00 1.008,0

0 5.208,00

3
Διάδρομος 
παραλίας 
για ΑΜΕΑ

μέτρο 235 65,00 ΕΞΗΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ 15.275,00 3.666,0

0 18.941,00

4 Διάταξη με 
ράγες τεμ 4 22.000,00 ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ 

ΧΙΛΙΑΔΕΣ 88.000,00 11.440,0
0 99.440,00



5 Πακέτο 
τηλεμετρίας τεμ 4 2.500,00 ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 10.000,00 1.300,00 11.300,00

6 Φωτοσυναγε
ρμός τεμ 4 650,00 ΕΞΑΚΟΣΙΑ 

ΠΕΝΗΝΤΑ 2.600,00 338,00 2.938,00

ΣΥΝΟΛΟ 138.075,
00

13.078,
00

8.994,
00

160.147,
00

        Η  προσφορά του ανωτέρω προσωρινού αναδόχου ανέρχεται στο συνολικό ποσό 
138.075,00€ άνευ Φ.Π.Α., ήτοι  160.147,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α..
     Ζ.- Γνωστοποίησε  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, η προθεσμία για την άσκηση αυτής είναι δέκα (10) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, 
και αυτή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.  
         O ανωτέρω οικονομικός φορέας κλήθηκε με το υπ' αριθμ.πρωτ. 31231/25-10-2021 
έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης.
        Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν της Επιτροπής το από 04-11-2021 
Πρακτικό Αρ.3, Αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα και έχει ως εξής :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.3
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Στην Κόρινθο, την 04-11-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του 
Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32), συνεδρίασε η επιτροπή που 
συστήθηκε με την υπ. αριθ. 53/549/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης μειοδότη 
που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 104543 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 
39126/22-12-2020 διακήρυξης του Δήμου, για την «Προμήθεια εξοπλισμού παραλίας 
για Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών 
Δήμου Κορινθίων».
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Πρόεδρος Καμτσιώρα Έλλη
2. Τακτικό Μέλος Σανδραβέλη Παναγιώτα
3. Τακτικό Μέλος Σαββανού Ελένη



Με το υπ’ αριθ. 2 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών 
και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα επιτροπή 
πρότεινε την ανάδειξη του κάτωθι οικονομικού φορέα ως προσωρινού αναδόχου ως 
εξής: 

α/α Οικονομικός φορέας
1 Akriman Ε.Ε.

Με την υπ΄αριθ. 42/497/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 
ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες.

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ανωτέρω προσωρινό ανάδοχο, 
πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν με αρ. πρωτ.: 31231/25-10-
2021 [κοινοποίηση στις 25-10-2021], τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της ανωτέρω 
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3. της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 – 2.2.8 αυτής.

Σύμφωνα με το άρθρο 3.2. της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται 
από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε 
μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον 
ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του εν 
λόγω διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ήταν η 
04-11-2021. 
Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης), μελών της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 104543 και 
διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, στο διαγωνισμό τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης από τους  προσωρινό ανάδοχο. 

Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, του οποίου 
τα αποτελέσματα έχουν αναλυτικά ως εξής:

«Προμήθεια εξοπλισμού παραλίας για Δημιουργία Ολοκληρωμένων 
Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Κορινθίων»

Η «Akriman Ε.Ε.» είχε υποβάλλει την προσφορά της στο διαγωνισμό στις 30-12-2020, 
και υπέβαλε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης στις 04-11-2021 ως εξής: 

Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξ
ης

Υποβολή Αριθμός 
Εγγράφου Αρχή Έκδοσης

Αντίγραφο ποινικού μητρώου 
του Μαντελάκη Αντωνίου 
του Χαρίτωνα

2.2.3.1 και 
Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ. 26673/25-11-

2020
Εισαγγελία 

Πρωτοδικών Σερρών
Αντίγραφο ποινικού μητρώου 
του Μαντελάκη Αντωνίου 
του Χαρίτωνα

2.2.3.1 και 
Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ. 22558/10-09-

2021
Εισαγγελία 

Πρωτοδικών Σερρών
Αντίγραφο ποινικού μητρώου 
της Ακριβοπούλου Ιουλίας 

2.2.3.1 και 
Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ. 141451/25-11-

2020
Εισαγγελία 

Πρωτοδικών 



Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξ
ης

Υποβολή Αριθμός 
Εγγράφου Αρχή Έκδοσης

του Άγγελου Θεσσαλονίκης

Αντίγραφο ποινικού μητρώου 
του Ακριβοπούλου Ιουλίας 
του Άγγελου

2.2.3.1 και 
Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ. 129551/29-09-

2021
Εισαγγελία 

Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης

Αντίγραφο ποινικού μητρώου 
του Μαντελάκη Χαρίτωνα 
του Αντωνίου

2.2.3.1 και 
Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ. 117091/13-09-

2021
Εισαγγελία 

Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης

Αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 
Β.1.β

ΝΑΙ
ΑΡ.844253/25-09-
2020 ΛΗΞΗ 24-03-

2020
ΕΦΚΑ

Αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας  

2.2.3.2 (α) 
και (β), 
Β.1.β

ΝΑΙ
ΑΡ.2374310/10-09-
2021 ΛΗΞΗ 09-03-

2022
ΕΦΚΑ

Υπεύθυνη δήλωση για 
ασφαλιστικούς φορείς 

2.2.3.2 (α) 
και (β) και 

Β.1 (β)
ΝΑΙ 04-11-2021 Akriman Ε.Ε.

Υπεύθυνη δήλωση περί μη 
έκδοσης δικαστικής ή 
διοικητικής απόφασης με 
τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών μας όσον 
αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης 

2.2.3.2 (α) 
και Β.1 (β)

ΝΑΙ 04-11-2021

Akriman Ε.Ε.

Υπεύθυνη δήλωση περί μη 
επιβολής προστίμων από το 
ΣΕΠΕ    

2.2.3.2 (γ) 
και Β.1.γ ΝΑΙ 04-11-2021

Akriman Ε.Ε.

Υπεύθυνη δήλωση περί μη 
συνδρομής των λόγων 
αποκλεισμού της παρ. 
2.2.3.3 [πλην της περ. (β)]  

2.2.3.3 
[πλην της 
περ. (β)] 
και Β.1.δ  

ΝΑΙ 04-11-2021 Akriman Ε.Ε.

Προσωποποιημένη 
πληροφόρηση [taxisnet]

2.2.3.3 (β)  
[περί μη 

αναστολής 
δραστηριο

-τήτων]  
και Β.1.β

ΝΑΙ
27-10-2021
21-12-2021 ΑΑΔΕ

Αποδεικτικό ενημερότητας 
για χρέη προς το Δημόσιο

2.2.3.2 (α) 
και (β), 
Β.1.β ΝΑΙ

ΑΡ.70075322/21-12-
2020

ΛΗΞΗ 21-02-2021
ΑΑΔΕ

Αποδεικτικό ενημερότητας 
για χρέη προς το Δημόσιο

2.2.3.2 (α) 
και (β), 
Β.1.β ΝΑΙ

ΑΡ.72265090/13-10-
2021 ΛΗΞΗ 13-11-

2021
ΑΑΔΕ

Πιστοποιητικό περί μη 
κατάθεσης δικογράφου 
αίτησης οικονομικού 
ενδιαφέροντος, πτωχευτικής 
διαδικασίας & διαδικασίας 
εξυγίανσης

2.2.3.3 (β) 
και Β.1.β

ΝΑΙ
ΑΡ.58710/12-11-

2020 Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκης

Πιστοποιητικό περί μη 
κήρυξης σε κατάσταση 
πτώχευσης

2.2.3.3 (β) 
και Β.1.β ΝΑΙ

ΑΡ.20304/11-11-
2020

Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκης

Πιστοποιητικό δικαστικής 
φερεγγυότητας

2.2.3.3 (β) 
και Β.1.β ΝΑΙ

ΑΡ. 58736/03-11-
2021

Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκης

Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η περί 
μη θέσης σε εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων 

2.2.3.3 (β) 
και Β.1.β

ΝΑΙ

ΑΡ.1334824.191933
3/04-12-2020

ΑΡ. 
1631207.2371765/1
3-10-2021

Εμπορικό & 
Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο 

Θεσσαλονίκης – 
Τμήμα Μητρώου/ 
Υπηρεσία ΓΕΜΗ



Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξ
ης

Υποβολή Αριθμός 
Εγγράφου Αρχή Έκδοσης

Υπεύθυνη δήλωση περί μη 
έκδοσης απόφασης 
αποκλεισμού σύμφωνα με το 
άρθρο 74 του ν.4412/16  

2.2.3.7 και 
Β.1.ε ΝΑΙ 04-11-2021 Akriman Ε.Ε.

Πιστοποιητικό Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

2.2.4 και 
Β.2 NAI ΑΡ.5074/13-11-2020

Εμπορικό και 
Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης

Πιστοποιητικό Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

2.2.4 και 
Β.2 NAI ΑΡ.4569/11-10-2021

Εμπορικό και 
Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης

Καταστάσεις οικονομικών 
στοιχείων 

2.2.5 και 
Β.3 NAI Έτη 2017, 2018, 

2019,2020 ΔOY Θεσσαλονίκης
Υπεύθυνη δήλωση περί του 
κύκλου εργασιών  

2.2.5 και 
Β.3 NAI 04-11-2021 Akriman Ε.Ε.

Σύμβαση εκτέλεσης 
προμήθειας ανάλογου 
εξοπλισμού

2.2.6 και 
Β.4 NAI 4739/28-04-2020 Δήμος Ηγουμενίτσας

Πρωτόκολλο παραλαβής 2.2.6 και 
Β.4 NAI 22-07-2020 Επιτροπή παραλαβής

Συμφωνητικό προμήθειας 2.2.6 και 
Β.4 NAI 15-10-2019 ΚΟΥΦΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

&ΣΙΑ Ε.Ε.
Τιμολόγια 2.2.6 και 

Β.4 NAI 02-11-2019 & 06-07-
2020 Akriman Ε.Ε.

Συμφωνητικό προμήθειας 2.2.6 και 
Β.4 NAI 04-11-2019 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Τιμολόγιο 2.2.6 και 
Β.4 NAI 26-11-2019 Akriman Ε.Ε.

 Αναλυτικό πιστοποιητικό 
εκπροσώπησης

2.2.9.1 και 
Β.5

ΝΑΙ ΑΡ.1334824.191933
4/04-12-2020

Εμπορικό & 
Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο 

Θεσσαλονίκης – 
Τμήμα Μητρώου/ 
Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Αναλυτικό πιστοποιητικό 
εκπροσώπησης

2.2.9.1 και 
Β.5

ΝΑΙ ΑΡ.1631207.237176
6

Εμπορικό & 
Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο 

Θεσσαλονίκης – 
Τμήμα Μητρώου/ 
Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Καταστατικό της εταιρείας 2.2.9.1 και 
Β.5 

(νόμιμη 
σύσταση)

ΝΑΙ ΑΡ. 2439027/31-12-
2020

Εμπορικό & 
Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης 

Υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν τα 
αποδεικτικά μέσα της Β.5 
κατά την υποβολή τους

2.2.9.1 και 
Β.5

ΝΑΙ 04-11-2021 Akriman Ε.Ε.

Πρόσθετα υπέβαλλε τα εξής: 
1. Πιστοποιητικά ISO 9001 – 14001 της εταιρείας QMSCERT.
2. Αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των διαχειριστών.
3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του ετερόρρυθμου εταίρου.
4. Καταστατικό της εταιρείας (2017).
5. Πρακτικά συνεδρίασης της ΟΕ (27-07-2020).
6. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από ΚΟΥΦΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ &ΣΙΑ Ε.Ε. και 

ΣΑΧΙΝΙΔΗ ΘΕΟΦΙΛΟ.



7. Στοιχεία εισερχομένων εμβασμάτων.
8. Εκτυπώσεις συναλλαγών( Μεταφορές από λογαριασμό τρίτων).
9. Δηλώσεις Φορολογίας εισοδήματος ετών 2017,2018,2019,2020.
10. Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των υποβαλλόμενων εγγράφων

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας 
τον 32935/2021 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται 
στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή. H κατάθεση του 
φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη.

1.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, 
αλλά και σε έντυπη μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 
2.2.9.2. της διακήρυξης. 

Η επιτροπή διαγωνισμού έχοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγείται στην Οικονομική 
Επιτροπή τα κάτωθι:

(Α) Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «Akriman Ε.Ε.» ως αναδόχου της προμήθειας 
με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού παραλίας για Δημιουργία Ολοκληρωμένων 
Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Κορινθίων» σύμφωνα με 
τον Πίνακα Ι. 

Πίνακας Ι – Πίνακας κατακύρωσης για την «Akriman Ε.Ε.»
Για όλα τα Τμήματα
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Μ
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τρ

ησ
ης

 
(μ

/μ
) Συνολική 

ποσότητ
α

(σε μ/μ)
Τιμή

κατακύρω
σης ανά 
μ/μ (€)

Τιμή 
κατακύρωση
ς ανά μ/μ (€)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

Ποσότητα× 
Τιμή 

κατακύρωση
ς ανά μ/μ

ΦΠΑ 13% 
(€)

ΦΠΑ 
24% (€)

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

(€)

1 Αποδυτήρια 
για ΑΜΕΑ τεμ 4 4.500,00

ΤΕΣΣΕΡΙΣ 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

18.000,00 4.320,0
0 22.320,00

2
Χώροι 
σκίασης για 
ΑΜΕΑ

τεμ 12 350,00 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 
ΠΕΝΗΝΤΑ 4.200,00 1.008,0

0 5.208,00

3
Διάδρομος 
παραλίας 
για ΑΜΕΑ

μέτρο 235 65,00 ΕΞΗΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ 15.275,00 3.666,0

0 18.941,00

4 Διάταξη με 
ράγες τεμ 4 22.000,00 ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ 

ΧΙΛΙΑΔΕΣ 88.000,00 11.440,0
0 99.440,00

5 Πακέτο 
τηλεμετρίας τεμ 4 2.500,00

ΔΥΟ 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

10.000,00 1.300,00 11.300,00

6 Φωτοσυναγε
ρμός τεμ 4 650,00 ΕΞΑΚΟΣΙΑ 

ΠΕΝΗΝΤΑ 2.600,00 338,00 2.938,00

ΣΥΝΟΛΟ 138.075,00 13.078,
00

8.994,
00

160.147,0
0

(Β) Την έγκριση του παρόντος πρακτικού 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

Η Επιτροπή 

Καμτσιώρα Έλλη                                     Σανδραβέλη Παναγιώτα                                       
Σαββανού Ελένη     

         Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 04-11-2021 
Πρακτικού Αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού 



αναδόχου, της Επιτροπής Αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού και την κατακύρωση 
της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού παραλίας για 
Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών 
Δήμου Κορινθίων» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Akriman Ε.Ε.», υπ’αριθμ. 
προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 204565 σύμφωνα με τον σχετικό Πίνακα Ι του 
πρακτικού αυτού, με συνολικό ποσό προσφοράς: 138.075,00€ (άνευ Φ.Π.Α.), ήτοι ποσό: 
160,147,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

         Στο σημείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Πνευματικός Α. και αναφέρει ότι ψηφίζει 
αρνητικά, καθώς έχει απομείνει στον διαγωνισμό μόνο ένας συμμετέχων οικονομικός 
φορέας.

         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 της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
                    (Μειοψηφούντος του κ.Πνευματικού  Α., ο οποίος  ψηφίζει αρνητικά)

        Α.- Εγκρίνει το από 04-11-2021 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοιχτού 
διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 104543 για την σύναψη δημόσιας 
σύμβασης της  προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 199.201,20€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) 
(αριθμός μελέτης 12/2018) το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.
       Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο και κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση για την εν λόγω 
προμήθεια σύμφωνα με τους όρους της υπ'αριθμ.πρωτ. 39126/22-12-2020 διακήρυξης 
διαγωνισμού, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Akriman Ε.Ε. με  Α.Φ.Μ. : 
082883544,  Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην διεύθυνση Βοσπόρου 6, Τ.Κ. 
55534, Πυλαία Θεσσαλονίκης, υπ’αριθμ. προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 204565, 
σύμφωνα με τον κάτωθι  Πίνακα:

Πίνακας κατακύρωσης για την «Akriman Ε.Ε.»
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τ
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Για όλα τα Τμήματα
ΣΥΝΟΛΟ (€) ΦΠΑ 13% ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
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/
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ποσότ
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(σε 
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Τιμή 
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(€) 24% (€) ΜΕ ΦΠΑ 
(€)

1 Αποδυτήρια 
για ΑΜΕΑ τεμ 4 4.500,00

ΤΕΣΣΕΡΙΣ 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

18.000,00 4.320,0
0 22.320,00

2 Χώροι σκίασης 
για ΑΜΕΑ τεμ 12 350,00 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 

ΠΕΝΗΝΤΑ 4.200,00 1.008,0
0 5.208,00

3
Διάδρομος 
παραλίας για 
ΑΜΕΑ

μέτρο 235 65,00 ΕΞΗΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ 15.275,00 3.666,0

0 18.941,00

4 Διάταξη με 
ράγες τεμ 4 22.000,00 ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ 

ΧΙΛΙΑΔΕΣ 88.000,00 11.440,0
0 99.440,00

5 Πακέτο 
τηλεμετρίας τεμ 4 2.500,00

ΔΥΟ 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

10.000,00 1.300,00 11.300,00

6 Φωτο-
συναγερμός τεμ 4 650,00 ΕΞΑΚΟΣΙΑ 

ΠΕΝΗΝΤΑ 2.600,00 338,00 2.938,00

ΣΥΝΟΛΟ 138.075,00 13.078,
00

8.994,
00

160.147,0
0

με συνολικό ποσό προσφοράς :138.075,00 € (άνευ Φ.Π.Α. ), ήτοι  ποσό :160,147,00€ 
(συμπ/νου Φ.Π.Α.).
        Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 και των άρθρων 360 και επόμενα του 
Ν.4412/2016, όπως ισχύουν.
       Δ.- Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.  (αριθ. ενάριθ. Έργου 2020ΣΕ15510000). Φορέας 
χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑ 
Ε1551.    

        Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Προμήθεια 
εξοπλισμού παραλίας για Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων 
Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Κορινθίων», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» με βάση την 
Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 1866/361/Α3/31-3-2020 της ΕΥΔ του Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. και 
έχει λάβει κωδικό MIS 5028315.

        Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει την πίστωση του Δήμου Κορινθίων 
με Κ.Α. 64/7135.0003 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού παραλίας για δημιουργία 
ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών Δήμου Κορινθίων» 
ως ακολούθως:

-για το οικονομικό έτος 2020  με το ποσό των 0,00€  και

-για το οικονομικό έτος 2021 με το ποσό των 199.201,20€     (Α.Α.Υ. 768/2021) 

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



             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  59/666/2021.-

                                                                 Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 02-12-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Επισυνάπτεται το από   04-11-2021 πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.3
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Στην Κόρινθο, την 04-11-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος 
Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου 
Κορινθίων (Κολιάτσου 32), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 53/549/2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης μειοδότη που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 104543 ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό της υπ. αριθ. 39126/22-12-2020 διακήρυξης του Δήμου, για την «Προμήθεια 
εξοπλισμού παραλίας για Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων 
Προορισμών Δήμου Κορινθίων».
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Πρόεδρος Καμτσιώρα Έλλη

2. Τακτικό Μέλος Σανδραβέλη Παναγιώτα

3. Τακτικό Μέλος Σαββανού Ελένη

Με το υπ’ αριθ. 2 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και 
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα επιτροπή πρότεινε 
την ανάδειξη του κάτωθι οικονομικού φορέα ως προσωρινού αναδόχου ως εξής: 

α/α Οικονομικός φορέας
1 Akriman Ε.Ε.

Με την υπ΄αριθ. 42/497/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω 
πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες.



Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ανωτέρω προσωρινό ανάδοχο, πρόσκληση με 
την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν με αρ. πρωτ.: 31231/25-10-2021 [κοινοποίηση στις 25-10-
2021], τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. 
της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 – 2.2.8 αυτής.

Σύμφωνα με το άρθρο 3.2. της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον 
προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων 
pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του εν λόγω 
διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ήταν η 04-11-2021. 
Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, συνδέθηκε 
στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
μελών της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 104543 και διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί 
εμπρόθεσμα, στο διαγωνισμό τα δικαιολογητικά κατακύρωσης από τους  προσωρινό ανάδοχο. 

Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, του οποίου τα 
αποτελέσματα έχουν αναλυτικά ως εξής:

«Προμήθεια εξοπλισμού παραλίας για Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών 
Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Κορινθίων»

Η «Akriman Ε.Ε.» είχε υποβάλλει την προσφορά της στο διαγωνισμό στις 30-12-2020, και 
υπέβαλε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης στις 04-11-2021 ως εξής: 

Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξ
ης

Υποβολή Αριθμός 
Εγγράφου Αρχή Έκδοσης

Αντίγραφο ποινικού μητρώου 
του Μαντελάκη Αντωνίου 
του Χαρίτωνα

2.2.3.1 και 
Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ. 26673/25-11-

2020
Εισαγγελία 

Πρωτοδικών Σερρών
Αντίγραφο ποινικού μητρώου 
του Μαντελάκη Αντωνίου 
του Χαρίτωνα

2.2.3.1 και 
Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ. 22558/10-09-

2021
Εισαγγελία 

Πρωτοδικών Σερρών
Αντίγραφο ποινικού μητρώου 
της Ακριβοπούλου Ιουλίας 
του Άγγελου

2.2.3.1 και 
Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ. 141451/25-11-

2020
Εισαγγελία 

Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης

Αντίγραφο ποινικού μητρώου 
του Ακριβοπούλου Ιουλίας 
του Άγγελου

2.2.3.1 και 
Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ. 129551/29-09-

2021
Εισαγγελία 

Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης

Αντίγραφο ποινικού μητρώου 
του Μαντελάκη Χαρίτωνα 
του Αντωνίου

2.2.3.1 και 
Β.1.α ΝΑΙ ΑΡ. 117091/13-09-

2021
Εισαγγελία 

Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης

Αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 
Β.1.β

ΝΑΙ
ΑΡ.844253/25-09-
2020 ΛΗΞΗ 24-03-

2020
ΕΦΚΑ

Αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας  

2.2.3.2 (α) 
και (β), 
Β.1.β

ΝΑΙ
ΑΡ.2374310/10-09-
2021 ΛΗΞΗ 09-03-

2022
ΕΦΚΑ

Υπεύθυνη δήλωση για 
ασφαλιστικούς φορείς 

2.2.3.2 (α) 
και (β) και 

Β.1 (β)
ΝΑΙ 04-11-2021 Akriman Ε.Ε.

Υπεύθυνη δήλωση περί μη 
έκδοσης δικαστικής ή 
διοικητικής απόφασης με 
τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών μας όσον 
αφορά στην καταβολή 

2.2.3.2 (α) 
και Β.1 (β)

ΝΑΙ 04-11-2021
Akriman Ε.Ε.



Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξ
ης

Υποβολή Αριθμός 
Εγγράφου Αρχή Έκδοσης

φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης 
Υπεύθυνη δήλωση περί μη 
επιβολής προστίμων από το 
ΣΕΠΕ    

2.2.3.2 (γ) 
και Β.1.γ ΝΑΙ 04-11-2021

Akriman Ε.Ε.

Υπεύθυνη δήλωση περί μη 
συνδρομής των λόγων 
αποκλεισμού της παρ. 
2.2.3.3 [πλην της περ. (β)]  

2.2.3.3 
[πλην της 
περ. (β)] 
και Β.1.δ  

ΝΑΙ 04-11-2021 Akriman Ε.Ε.

Προσωποποιημένη 
πληροφόρηση [taxisnet]

2.2.3.3 (β)  
[περί μη 

αναστολή
ς 

δραστηριο
-τήτων]  
και Β.1.β

ΝΑΙ
27-10-2021
21-12-2021 ΑΑΔΕ

Αποδεικτικό ενημερότητας 
για χρέη προς το Δημόσιο

2.2.3.2 (α) 
και (β), 
Β.1.β

ΝΑΙ
ΑΡ.70075322/21-12-

2020
ΛΗΞΗ 21-02-2021

ΑΑΔΕ

Αποδεικτικό ενημερότητας 
για χρέη προς το Δημόσιο

2.2.3.2 (α) 
και (β), 
Β.1.β

ΝΑΙ
ΑΡ.72265090/13-10-
2021 ΛΗΞΗ 13-11-

2021
ΑΑΔΕ

Πιστοποιητικό περί μη 
κατάθεσης δικογράφου 
αίτησης οικονομικού 
ενδιαφέροντος, πτωχευτικής 
διαδικασίας & διαδικασίας 
εξυγίανσης

2.2.3.3 (β) 
και Β.1.β

ΝΑΙ
ΑΡ.58710/12-11-

2020 Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκης

Πιστοποιητικό περί μη 
κήρυξης σε κατάσταση 
πτώχευσης

2.2.3.3 (β) 
και Β.1.β ΝΑΙ

ΑΡ.20304/11-11-
2020

Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκης

Πιστοποιητικό δικαστικής 
φερεγγυότητας

2.2.3.3 (β) 
και Β.1.β ΝΑΙ

ΑΡ. 58736/03-11-
2021

Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκης

Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η περί 
μη θέσης σε εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων 

2.2.3.3 (β) 
και Β.1.β

ΝΑΙ

ΑΡ.1334824.191933
3/04-12-2020

ΑΡ. 
1631207.2371765/1
3-10-2021

Εμπορικό & 
Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο 

Θεσσαλονίκης – 
Τμήμα Μητρώου/ 
Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Υπεύθυνη δήλωση περί μη 
έκδοσης απόφασης 
αποκλεισμού σύμφωνα με το 
άρθρο 74 του ν.4412/16  

2.2.3.7 και 
Β.1.ε ΝΑΙ 04-11-2021 Akriman Ε.Ε.

Πιστοποιητικό Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

2.2.4 και 
Β.2 NAI ΑΡ.5074/13-11-2020

Εμπορικό και 
Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης

Πιστοποιητικό Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

2.2.4 και 
Β.2 NAI ΑΡ.4569/11-10-2021

Εμπορικό και 
Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης

Καταστάσεις οικονομικών 
στοιχείων 

2.2.5 και 
Β.3 NAI Έτη 2017, 2018, 

2019,2020 ΔOY Θεσσαλονίκης

Υπεύθυνη δήλωση περί του 
κύκλου εργασιών  

2.2.5 και 
Β.3 NAI 04-11-2021 Akriman Ε.Ε.

Σύμβαση εκτέλεσης 
προμήθειας ανάλογου 
εξοπλισμού

2.2.6 και 
Β.4 NAI 4739/28-04-2020 Δήμος Ηγουμενίτσας

Πρωτόκολλο παραλαβής 2.2.6 και 
Β.4 NAI 22-07-2020 Επιτροπή παραλαβής



Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξ
ης

Υποβολή Αριθμός 
Εγγράφου Αρχή Έκδοσης

Συμφωνητικό προμήθειας 2.2.6 και 
Β.4 NAI 15-10-2019 ΚΟΥΦΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

&ΣΙΑ Ε.Ε.
Τιμολόγια 2.2.6 και 

Β.4 NAI 02-11-2019 & 06-07-
2020 Akriman Ε.Ε.

Συμφωνητικό προμήθειας 2.2.6 και 
Β.4 NAI 04-11-2019 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Τιμολόγιο 2.2.6 και 
Β.4 NAI 26-11-2019 Akriman Ε.Ε.

 Αναλυτικό πιστοποιητικό 
εκπροσώπησης

2.2.9.1 και 
Β.5

ΝΑΙ ΑΡ.1334824.191933
4/04-12-2020

Εμπορικό & 
Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο 

Θεσσαλονίκης – 
Τμήμα Μητρώου/ 
Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Αναλυτικό πιστοποιητικό 
εκπροσώπησης

2.2.9.1 και 
Β.5

ΝΑΙ ΑΡ.1631207.237176
6

Εμπορικό & 
Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο 

Θεσσαλονίκης – 
Τμήμα Μητρώου/ 
Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Καταστατικό της εταιρείας 2.2.9.1 και 
Β.5 

(νόμιμη 
σύσταση)

ΝΑΙ ΑΡ. 2439027/31-12-
2020

Εμπορικό & 
Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης 

Υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν τα 
αποδεικτικά μέσα της Β.5 
κατά την υποβολή τους

2.2.9.1 και 
Β.5

ΝΑΙ 04-11-2021 Akriman Ε.Ε.

Πρόσθετα υπέβαλλε τα εξής: 
11. Πιστοποιητικά ISO 9001 – 14001 της εταιρείας QMSCERT.
12. Αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των διαχειριστών.
13. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του ετερόρρυθμου εταίρου.
14. Καταστατικό της εταιρείας (2017).
15. Πρακτικά συνεδρίασης της ΟΕ (27-07-2020).
16. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από ΚΟΥΦΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ &ΣΙΑ Ε.Ε. και ΣΑΧΙΝΙΔΗ 

ΘΕΟΦΙΛΟ.
17. Στοιχεία εισερχομένων εμβασμάτων.
18. Εκτυπώσεις συναλλαγών( Μεταφορές από λογαριασμό τρίτων).
19. Δηλώσεις Φορολογίας εισοδήματος ετών 2017,2018,2019,2020.
20. Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των υποβαλλόμενων εγγράφων

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον 
32935/2021 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, 
ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή. H κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι 
εμπρόθεσμη.

2.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε 
έντυπη μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης. 

Η επιτροπή διαγωνισμού έχοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή τα 
κάτωθι:

(Α) Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «Akriman Ε.Ε.» ως αναδόχου της προμήθειας με τίτλο 
«Προμήθεια εξοπλισμού παραλίας για Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών 
Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Κορινθίων» σύμφωνα με τον Πίνακα Ι. 

Πίνακας Ι – Πίνακας κατακύρωσης για την «Akriman Ε.Ε.»



Για όλα τα Τμήματα
Α/

Α 
Μ

ΕΛ
ΕΤ

ΗΣ ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μ
ον

άδ
α 

μέ
τρ

ησ
ης

 
(μ

/μ
)

Συνολική 
ποσότητ

α
(σε μ/μ)

Τιμή 
κατακύρω
σης ανά 
μ/μ (€)

Τιμή 
κατακύρωση
ς ανά μ/μ (€)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
(€)

Ποσότητα
× Τιμή 

κατακύρω
σης ανά 

μ/μ

ΦΠΑ 13% 
(€)

ΦΠΑ 
24% (€)

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

(€)

1 Αποδυτήρια 
για ΑΜΕΑ τεμ 4 4.500,00

ΤΕΣΣΕΡΙΣ 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

18.000,00 4.320,0
0

22.320,0
0

2 Χώροι σκίασης 
για ΑΜΕΑ τεμ 12 350,00 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 

ΠΕΝΗΝΤΑ 4.200,00 1.008,0
0 5.208,00

3
Διάδρομος 
παραλίας για 
ΑΜΕΑ

μέτ
ρο 235 65,00 ΕΞΗΝΤΑ 

ΠΕΝΤΕ 15.275,00 3.666,0
0

18.941,0
0

4 Διάταξη με 
ράγες τεμ 4 22.000,00 ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ 

ΧΙΛΙΑΔΕΣ 88.000,00 11.440,0
0

99.440,0
0

5 Πακέτο 
τηλεμετρίας τεμ 4 2.500,00

ΔΥΟ 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

10.000,00 1.300,00 11.300,0
0

6 Φωτοσυναγερ
μός τεμ 4 650,00 ΕΞΑΚΟΣΙΑ 

ΠΕΝΗΝΤΑ 2.600,00 338,00 2.938,00

ΣΥΝΟΛΟ 138.075,0
0

13.078,
00

8.994,
00

160.147
,00

(Β) Την έγκριση του παρόντος πρακτικού 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

Η Επιτροπή 

Καμτσιώρα Έλλη                                                 Σανδραβέλη Παναγιώτα                                       
Σαββανού Ελένη     
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