
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 59 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  23-11-2021 

 
      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 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 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. 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
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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.  

 

  Στη 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 667η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την 

υπηρεσία ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 59.520,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός 

μελέτης 92/2021)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής: 

1.Την αριθ. 27/326/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθ. 

92/2021 μελέτης, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης για την εκτέλεση της εν θέματι υπηρεσίας και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης 

διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – 

τιμής για την εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας, 

2. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 20157/19-7-2021 διακήρυξη διαγωνισμού, με την οποία ορίστηκε 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και αποσφράγισης των 

προσφορών στις 30-7-2021 από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, 

3. Την αριθμ. 27/327/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότηση επιτροπής 

διαγωνισμού για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης και ορισμού επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για 
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την υπηρεσία ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο) ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

4. Την υπ' αριθμ. 40/453/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 

από 30-7-2021 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού και με το οποίο 

απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα εταιρείας με την επωνυμία «TREK 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (TREK DEVELOPMENT 

Α.Ε.)» και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού η προσφορά του οικονομικού φορέα με 

την επωνυμία «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ήτοι στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς αυτού. 

5. Την αριθμ. 30295/18-10-2021 πρόσκληση στον ανωτέρω μειοδότη με την επωνυμία 

«DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

με την οποία ενημερώθηκε για την αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής του προσφοράς 

για τον εν θέματι διαγωνισμό. 

6. Την αριθμ. 53/609/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 20-

10-2021 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού και αναδείχθηκε προσωρινός 

ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία  «DIADIKASIA 

BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσό 

προσφοράς 47.920,00€ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι το ποσό των 59.420,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

7. Την αριθμ. 32417/03-11-2021 πρόσκληση στον ανωτέρω προσωρινό ανάδοχο με την οποία 

κλήθηκε να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού 

ανάδοχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 

(παρ.3.2) της αριθμ. 20157/19-7-2021 διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν της Οικονομικής Επιτροπής το από 15-11-2021 Πρακτικό της 

Επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: 

Πρακτικό 3 
 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Της Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού  

για την παροχή υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.   

(εκτός ΕΣΗΔΗΣ). 
 

(ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
(Σ.Φ.Η.Ο) ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) 

 
  
Στο δημοτικό κατάστημα, στο δεύτερο όροφο, Κολιάτσου 32, Κόρινθος, συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση την 15η του μήνα Nοεμβρίου του έτους 2021 και ώρα 10.00 η επιτροπή που 
συγκροτήθηκε με την αρ. 27/327/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ :6Α9ΜΩΛ-
ΞΕΘ), προκειμένου να αποσφραγίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που 
υποβλήθηκαν στο συνοπτικό διαγωνισμό για την ΄΄Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 
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Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Κορινθίων΄΄ για τον οποίο εκδόθηκε η αρ. 27/326/2021 
(ΑΔΑ:95ΓΠΩΛ7-Ρ43) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και βάσει αυτής : 

 η αρ. 20157/19-7-2021 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου, που καταχωρήθηκε στο 
ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:21PROC008943505) και  

 η αρ. 20158/19-07-2021 περίληψη διακήρυξης του Δημάρχου, που καταχωρήθηκε στη 
Διαύγεια (ΑΔΑ:64ΔΔΩΛ7-Σ9Ο), δημοσιεύθηκε δε και στην ημερήσια τοπική εφημερίδα 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ. 
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα τα τακτικά μέλη της επιτροπής, αποτελούμενης από τους 
κατωτέρω υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής: 
1) ΕΛΛΗ ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, πρόεδρος της επιτροπής, παρούσα. 
2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗ, Διοικητικός ΠΕ, μέλος, παρούσα. 
3) ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΙΛΗ, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, μέλος, παρούσα.  
 
Στο υπ’ αριθ. 2 πρακτικό αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, μοναδικός κρινόμενος 
μειοδότης ήταν η εταιρεία DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ως, εκ τούτου, νοείται ότι ο Τελικός Βαθμός Αξιολόγησης ήταν 100.  Το 
πρακτικό 2 της επιτροπής  εγκρίθηκε με την αρ. 609/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και η 
εταιρεία «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος.  
 
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ανωτέρω προσωρινό ανάδοχο, πρόσκληση με 
αρ. 32417/03-11-2021, με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις 
δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3 (παρ. 3.2) της αριθ. 20157/19-7-2021 διακήρυξης του διαγωνισμού. 
 
Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού με 
την αρ. 33434/11-11-2021 αίτηση.  Η επιτροπή, διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, στο 
διαγωνισμό τα δικαιολογητικά κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο.   Η Επιτροπή, αφού 
εξετάζει τα εξωτερικά στοιχεία της προσφοράς (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π) και διαπιστώνει ότι η 
προσφορά υποβλήθηκε σε σφραγισμένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η 
διακήρυξη στο άρθρο 2.4.2.2., προχωρά στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της εταιρείας «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».   

Αμέσως μετά την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών, η επιτροπή προχώρησε 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Τα υποβληθέντα από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «DIADIKASIA BUSINESS 
CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δικαιολογητικά 
κατακύρωσης είναι τα εξής: 

1. Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 
2. Ποινικό μητρώο του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ (αρ. πρωτ. 11100/01.10.2021) 
3. Ποινικό μητρώο του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΒΑΣΣΟΥ (αρ. πρωτ. 382656/04.10.2021) 
4. Ποινικό μητρώο του ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ (αρ. πρωτ. 384269/05.10.2021) 
5. Ποινικό μητρώο του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΑΚΑΤΑΡΑ (αρ. πρωτ. 15806/04.10.2021) 
6. Ποινικό μητρώο του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ (αρ. πρωτ. 11098/01.10.2021) 
7. Φορολογική ενημερότητα  της «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης (αρ. 
πρωτ. 72281866/15-10-2021, λήξη 15-12-2021) 

8. Φορολογική ενημερότητα  της «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης (αρ. 
πρωτ. 71484534/14-07-2021, λήξη 14-09-2021) 

9. Ασφαλιστική ενημερότητα της «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για συμμετοχή σε διαγωνισμούς (αρ. πρωτ. 
2737125/15-10-2021, λήξη 14/04/2022) 
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10. Ασφαλιστική ενημερότητα της «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για συμμετοχή σε διαγωνισμούς (αρ. πρωτ. 
559211/08-03-2021, λήξη 07/09/2021) 

11. Την από 08/11/2021 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, Ν.1599/1986 του ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ περί : Μη έκδοσης δικαστικής ή διοικητικής απόφασης με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων της εταιρίας όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

12. Το αρ. 75075/08-09-2021 ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας του Πρωτοδικείου 
Αθηνών. 

13. Το αρ. 1647008.2396771/01-11-2021 Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

14. Tην από 01/11/2021 Προσωποποιημένη πληροφόρηση με ΚΑΔ από myAADE 
15. Την από 08/11/2021 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, Ν.1599/1986 του ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ότι : η εταιρεία δεν υπάγεται στις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.4 της 
διακήρυξης. 

16. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, Ν.1599/1986 του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ότι : δεν έχει 
επιβληθεί εις βάρος της εταιρείας αποκλεισμός σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016. 

17. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, Ν.1599/1986 του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ περί : 
προστίμων  από το ΣΕΠΕ, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

18. Το αρ. 10993/01-11-2021 Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών.  

19. Το αρ. 1647008.2396774/04-11-2021 Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. 

20. Πίνακας Ομάδας έργου (ονοματεπώνυμο, πτυχίο, Μεταπτυχιακό MSc, Διδακτορικό PhD, 
θέση στην ομάδα έργου, γενική εμπειρία, Ειδική εμπειρία) 

21. Πίνακας Γ. της διακήρυξης : Έργων/Δράσεων/Υπηρεσιών (Αποδέκτης/Αναθέτουσα Αρχή, 
Σύντομη περιγραφή σύμβασης, διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης (από-έως), 
Προϋπολογισμός, Παρούσα φάση, Στοιχείο τεκμηρίωσης). 

22. Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ με αρ. 177/26-11-
2019 (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από δικηγόρο) 

23. Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. 205/15-10-2020 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 
(επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από δικηγόρο) 

24. Βεβαίωση ολοκλήρωσης της υπηρεσίας του ΚΑΠΕ (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από 
δικηγόρο) 

25. Βιογραφικό σημείωμα του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ  
26. Βιογραφικό σημείωμα του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΡΓΙΟΠΟΥΛΗ  
27. Βιογραφικό σημείωμα του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΑΚΑΤΑΡΑ  
28. Βιογραφικό σημείωμα του ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ  
29. Βιογραφικό σημείωμα της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ  
30. Βιογραφικό σημείωμα του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
31. Βιογραφικό σημείωμα του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ  
32. Την από 05/11/2021 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, Ν.1599/1986 του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ περί : 

 Αποδοχής των όρων 

 Δήλωσης αληθών στοιχείων στο βιογραφικό σημείωμα. 

 Αποδοχής συμμετοχής στην Ομάδα Έργου 

 Δέσμευσης συνεργασίας 
33. Την από 08/11/2021 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, Ν.1599/1986 του ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΚΑΡΓΙΟΠΟΥΛΗ περί : 

 Αποδοχής των όρων 

 Δήλωσης αληθών στοιχείων στο βιογραφικό σημείωμα. 

 Αποδοχής συμμετοχής στην Ομάδα Έργου 

 Δέσμευσης συνεργασίας 
34. Την από 09/11/2021 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, Ν.1599/1986 του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΤΣΙΑΚΑΤΑΡΑ περί : 
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 Αποδοχής των όρων 

 Δήλωσης αληθών στοιχείων στο βιογραφικό σημείωμα. 

 Αποδοχής συμμετοχής στην Ομάδα Έργου 

 Δέσμευσης συνεργασίας 
35. Την από 08/11/2021 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, Ν.1599/1986 του ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ περί : 

 Αποδοχής των όρων 

 Δήλωσης αληθών στοιχείων στο βιογραφικό σημείωμα. 

 Αποδοχής συμμετοχής στην Ομάδα Έργου 

 Δέσμευσης συνεργασίας 
36. Την από 05/11/2021 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, Ν.1599/1986 της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ 

ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ περί : 

 Αποδοχής των όρων 

 Δήλωσης αληθών στοιχείων στο βιογραφικό σημείωμα. 

 Αποδοχής συμμετοχής στην Ομάδα Έργου 

 Δέσμευσης συνεργασίας 
37. Την από 05/11/2021 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, Ν.1599/1986 του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ περί : 

 Αποδοχής των όρων 

 Δήλωσης αληθών στοιχείων στο βιογραφικό σημείωμα. 

 Αποδοχής συμμετοχής στην Ομάδα Έργου 

 Δέσμευσης συνεργασίας 
38. Την από 08/11/2021 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, Ν.1599/1986 του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ περί : 

 Αποδοχής των όρων 

 Δήλωσης αληθών στοιχείων στο βιογραφικό σημείωμα. 

 Αποδοχής συμμετοχής στην Ομάδα Έργου 

 Δέσμευσης συνεργασίας 
39. Την από 08/11/2021 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, Ν.1599/1986 του ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ περί : 

 Της πλήρους αποδοχής όλων των όρων της μελέτης του παραρτήματος Ι της 
διακήρυξης. 

 Μέσου όρου του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας για τα έτη 2018, 2019 
και 2020. 

 Της νομικής μορφής της επιχείρησης και έδρα αυτής 
40. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 της εταιρείας DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από 
δικηγόρο) με λήξη 04/10/2024. 

41. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 της εταιρείας DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από 
δικηγόρο) με λήξη 18/11/2021. 

42. Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 της εταιρείας DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από 
δικηγόρο) με λήξη 04/10/2024 

43. Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 της εταιρείας DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από 
δικηγόρο) με λήξη 12/09/2021 

44. Ενιαίο κείμενο καταστατικού της Α.Ε. με την επωνυμία DIADIKASIA BUSINESS 
CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (αρ. πρωτ. 
1557170.2255575/15-07-2021 ΓΕΜΗ) 

45. Το ΦΕΚ 7172/20-12-1995 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) 
46. Το ΦΕΚ 1842/08-05-1996 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) 
47. Το ΦΕΚ 9204/02-12-1998 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) 
48. Το ΦΕΚ 332/17-01-2000 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) 
49. Το ΦΕΚ 11435/15-12-2000 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) 
50. Το ΦΕΚ 205/12-01-2001 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) 
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51. Το ΦΕΚ 1709/06-03-2002 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) 
52. Το ΦΕΚ 11544/15-11-2002 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) 
53. Το ΦΕΚ 10376/18-08-2004 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) 
54. Το ΦΕΚ 14268/01-12-2004 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) 
55. Το ΦΕΚ 7779/19-07-2006 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) 
56. Το ΦΕΚ 14669/23-12-2009 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) 
57. Το ΦΕΚ 708/29-01-2010 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) 
58. Το ΦΕΚ 10362/28-09-2011 (τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ και Γενικού Εμπορικού Μητρώου) 
59. Το ΦΕΚ 7172/20-12-1995 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) 
60. Την αρ. 454227/08-09-2016 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Αθηνών 
61. Την αρ. 791925/22-03-2017 (ορθή επανάληψη) ανακοίνωση του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 
62. Την αρ. 792088/28-06-2017 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Αθηνών 
63. Την αρ. 2374382/18-05-2021 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Αθηνών 
64. Την αρ. 2374977/19-05-2021 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Αθηνών 
65. Την αρ. 2405471/15-07-2021 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Αθηνών 
66. Το αρ. 1647008.2396773/01-11-2021 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης ΓΕΜΗ του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 
67. Την από 08/11/2021 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, Ν.1599/1986 του ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ότι : τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας που υποβάλλονται συνημμένα 
και αφορούν τη νόμιμη εκπροσώπηση, τη νόμιμη σύσταση και τις μεταβολές της εταιρείας 
εξακολουθούν να ισχύουν έως σήμερα. 

 
Η Επιτροπή προχώρησε σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.  

Κατόπιν του σχετικού ελέγχου από την Επιτροπή προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που 
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το 
άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, έχοντας υπόψη : 
1. την παρ. 3.1.2 «Αξιολόγηση προσφορών» της Διακήρυξης, 
2. την αρ. 609/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  

εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
 
(Α) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων και 
 
(Β) την κήρυξη της εταιρείας «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ανάδοχο της υπηρεσίας και την κατακύρωση σε αυτήν 
των ειδών σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα: 
 

ΠΑΡ
ΑΔΟ
ΤΕΑ 

ΥΠΟ-
ΠΑΡΑ

ΔΟΤΕΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΩΡΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ
ΔΟΣ (€) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΦΠΑ (€) 
ΔΑΠΑΝ
Η (€ ΜΕ 
ΦΠΑ) 

Π.1  

Π.1α Ανάλυση 
Υφιστάμενης 
Κατάστασης – 
Χαρτογράφηση της 
Περιοχής 
Παρέμβασης 

800 4,90 3.920,00 940,80 4.860,80 

Π.1β Χωροθέτηση 
Σημείων 
Επαναφόρτισης και 
Θέσεων 

2.400 5,00 12.000 2.880,00 
14.880,0

0 
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Στάθμευσης Η/Ο 
και Σενάρια 
Ανάπτυξης Δικτύου 
Σημείων 
Επαναφόρτισης 
Η/Ο. 

Π.2 
 Έκθεση 

Διαβούλευσης 
3.200 5,00 16.000,00 3.840,00 

19.840,0
0 

Π.3 
 Ολοκλήρωση 

Φακέλου – 
Εφαρμογή Σχεδίου 

3.200 5,00 16.000,00 3.840,00 
19.840,0

0 

 
 

  
Σύνολα 47.920,00 

11.500,8
0 

59.420,8
0 

 
 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
1. ΕΛΛΗ ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ 
………………………… 

2.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗ 
………………………….. 

3. ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΙΛΗ  
…………………………….. 

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη της Επιτροπής την έγκριση του από 15-11-2021 

πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου της 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και την ανακήρυξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

σε ανάδοχο της υπηρεσίας «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

(Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 59.520,00€ (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 92/2021) με τιμή προσφοράς 59.420,80€ σύμφωνα με το εν λόγω 

πρακτικό. 

 

       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, το από 15-11-2021 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου της επιτροπής του διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρου 72 

του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, καθώς και όλες τις ισχύουσες 

σχετικές διατάξεις     

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευματικού Αλέξανδρου και Σταυρέλη Νικόλαου) 

Α) - Εγκρίνει το από 15.11.2021 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 

υπηρεσία «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ 
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ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 59.520,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός 

μελέτης 92/2021).  

Β) - Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση της 

υπηρεσίας ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 59.520,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός 

μελέτης 92/2021). στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λ. Κηφισίας 

296 & Ναυαρίνου 40, Α.Φ.Μ: 094437210, ΔΟ.Υ. ΦΑΕ Αθηνών με τιμή προσφοράς 59.420,80€ 

(συμπ/νου ΦΠΑ) ως ο κάτωθι πίνακας :  

ΠΑΡ
ΑΔΟ
ΤΕΑ 

ΥΠΟ-
ΠΑΡΑΔ
ΟΤΕΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΟΛ

Ο 
ΩΡΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ
ΟΣ (€) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΦΠΑ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

(€ ΜΕ 
ΦΠΑ) 

Π.1  

Π.1α Ανάλυση 
Υφιστάμενης 
Κατάστασης – 
Χαρτογράφηση της 
Περιοχής 
Παρέμβασης 

800 4,90 3.920,00 940,80 4.860,80 

Π.1β Χωροθέτηση 
Σημείων 
Επαναφόρτισης και 
Θέσεων Στάθμευσης 
Η/Ο και Σενάρια 
Ανάπτυξης Δικτύου 
Σημείων 
Επαναφόρτισης Η/Ο. 

2.400 5,00 12.000 2.880,00 14.880,00 

Π.2  Έκθεση 
Διαβούλευσης 

3.200 5,00 16.000,00 3.840,00 19.840,00 

Π.3 
 Ολοκλήρωση 

Φακέλου – 
Εφαρμογή Σχεδίου 

3.200 5,00 16.000,00 3.840,00 19.840,00 

 

 

  
Σύνολα 47.920,00 11.500,80 59.420,80 

 

Γ) .- Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο. Η δαπάνη για την 

εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει την με Κ.Α.: 30/6117.0021 ποσού 59.520,00€ και τίτλο «Εκπόνηση 

σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Κορινθίων» σχετική πίστωση του 

τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Κορινθίων (Α.Α.Υ. 461/2021). 

Δ).-. Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας πράξης 

εφαρμόζεται το άρθρο 127 του Ν.4412/16, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.  Η  προθεσμία για την 

άσκηση ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και αυτή υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. 

Ε).- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για την εν λόγω υπηρεσία ισχύουν οι διατάξεις 

των παρ. 4 και 5 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. 
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Στην παρούσα ενσωματώνεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, η υπ’ αριθμ. 53/609/2021 

(ΑΔΑ: Ψ39ΝΩΛ7-ΥΙ4) με θέμα «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη 

σύναψη δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 59.520,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 92/2021)». 

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  59/667/2021.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 26-11-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

Ενσωματώνεται: Η υπ. αριθμ. 609/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

 

 

   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 53 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  2-11-2021 

 
      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. Δ1α/ΓΠ. οικ. 66436/22-10-

2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021 Β΄ τεύχος) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
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υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 

Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

8 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.69/187/οικ.20236/25.10.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού (65η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 

69472/24-9-2021 Εγκύκλιο αριθ. 643 του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε, μέσω 

τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 2α Νοεμβρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 31850/29-10-2021 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», 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' 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 μέσω τηλεδιάσκεψης, επτά (7) 

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)Πούρος 

Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6) Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Μελέτης 

Χρήστος.          

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

 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
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      ΑΠΟΦΑΣΗ 609η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την 

υπηρεσία ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 59.520,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός 

μελέτης 92/2021)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθ. 27/326/2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη 

δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθ. 92/2021 μελέτης, ορίστηκε η με 

συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της 

εν θέματι υπηρεσίας και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με 

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για την εκτέλεση της ως άνω 

υπηρεσίας, δυνάμει της οποίας εκδόθηκε η υπ΄ αριθ. πρωτ. 20157/19-7-2021 διακήρυξη 

διαγωνισμού, με την οποία ορίστηκε ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών και αποσφράγισης των προσφορών στις 30-7-2021 από την αρμόδια επιτροπή 

αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθ. 27/327/2021 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής.  

       Στην συνέχεια, με την υπ' αριθμ. 40/453/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  

εγκρίθηκε το από 30-7-2021 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα 

με το οποίο απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα εταιρείας με την επωνυμία «TREK 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (TREK DEVELOPMENT 

Α.Ε.)» και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού η προσφορά του οικονομικού φορέα με 

την επωνυμία «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ήτοι στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς αυτού. 

       Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ανωτέρω μειοδότη με την 

επωνυμία «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η αρ. 30295/18-10-2021 πρόσκληση, με την οποία ο μειοδότης ενημερώθηκε 

για την αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής του προσφοράς για τον εν θέματι 

διαγωνισμό. 

 

      Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν της Οικονομικής Επιτροπής το από 20-10-2021  Πρακτικό 

της Επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο  έχει ως εξής : 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.2 
 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο) ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» 
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Στην Κόρινθο, στις 20/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου Κορίνθου (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, Κόρινθος), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με 
την αρ. 27/327/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6Α9ΜΩΛ-ΞΕΘ), προκειμένου να 
αποσφραγίσει την οικονομική προσφορά του μειοδότη που υποβλήθηκε στο διαγωνισμό της αριθ. 
20157/19-7-2021 διακήρυξης του Δήμου, για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο) ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ». 

  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Αναπληρωματικό Μέλος ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 

2. Τακτικό Μέλος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗ 

3. Τακτικό Μέλος ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΙΛΗ 

 

Με το υπ’ αριθ. 1 πρακτικό, ως αυτό εγκρίθηκε με την 40/453/2021 Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής, αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών για την 
ανωτέρω διακήρυξη, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού πρότεινε :  
(Α) την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας ΄΄TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (TREK DEVELOPMENT Α.Ε.)΄΄ και τη μη πρόκριση αυτής στην 
επόμενη φάση του διαγωνισμού, ήτοι στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής 
προσφοράς αυτού, και 
(Β) την πρόκριση της προσφοράς της εταιρείας ΄΄DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄  στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, ήτοι στην 
αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς αυτού. 
 
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ανωτέρω μειοδότη με την επωνυμία ΄΄DIADIKASIA 
BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄, η αρ. 30295/18-10-2021 
πρόσκληση, με την οποία ο μειοδότης ενημερώθηκε για την αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής 
του προσφοράς για τον εν θέματι διαγωνισμό. 
 

Η Επιτροπή αρχίζει την ώρα 11.00 την αποσφράγιση του φακέλου οικονομικής προσφοράς του 
μειοδότη με την επωνυμία ΄΄DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄, και, στη συνέχεια, μονογράφει την οικονομική προσφορά.  
Το αποτέλεσμα της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας : ΄΄DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα. 
 

ΠΑΡΑ
ΔΟΤΕ

Α 

ΥΠΟ-
ΠΑΡΑΔΟΤ

ΕΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ

Σ (€) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΦΠΑ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ (€ 
ΜΕ ΦΠΑ) 

Π.1  

Π.1α Ανάλυση Υφιστάμενης 
Κατάστασης – 
Χαρτογράφηση της 
Περιοχής Παρέμβασης 

800 4,90 3.920,00 940,80 4.860,80 

Π.1β Χωροθέτηση Σημείων 
Επαναφόρτισης και 
Θέσεων Στάθμευσης Η/Ο 
και Σενάρια Ανάπτυξης 
Δικτύου Σημείων 
Επαναφόρτισης Η/Ο. 

2.400 5,00 12.000 2.880,00 14.880,00 

Π.2  
Έκθεση Διαβούλευσης 3.200 5,00 16.000,00 3.840,00 19.840,00 
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Π.3  Ολοκλήρωση Φακέλου – 
Εφαρμογή Σχεδίου 

3.200 5,00 16.000,00 3.840,00 19.840,00 

 

 

  
Σύνολα 47.920,00 11.500,80 59.420,80 

 

Η οικονομική προσφορά της εταιρείας ΄΄DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄ διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της 
διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης. 
 
Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε το έργο της, εισηγείται: 
 

 την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων.  
 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 

καθαρόγραψε, και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1) Ευθύμιος Πέππας 

2) Παναγιώτα Σανδραβέλη 

3) Μαρία Παπαφίλη 

       Ακολούθως, ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη της Επιτροπής την έγκριση του από 20-10-2021 

Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και την ανακήρυξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού, η προσφορά του οποίου ανέρχεται στο ποσό 

των 47.920,00€ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 59.420,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

      Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι, έχει εκφράσει την διαφωνία του και 

ιδιαίτερα τώρα με την εταιρεία «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» η οποία μέχρι τώρα δεν τους έχει πείσει για την 

δουλειά που κάνει. Επιπλέον επαναλαμβάνει αυτό που λεγόταν χρόνια από τον Πρόεδρο ότι δεν 

μπορούνε να επικυρώσουνε διαγωνισμούς που συμμετέχει μόνο ένας διαγωνιζόμενος και στην 

συγκεκριμένη περίπτωση μόνο η εταιρεία « ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ». 

      Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος, παίρνοντας τον λόγο μεταξύ άλλων αναφέρει ότι, καταψηφίζει το 

θέμα διότι διακρίνει μια ευνοϊκή μεταχείριση στην συγκεκριμένη εταιρεία «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.» η 

οποία έχει πάρει οκτώ ή εννέα αναθέσεις μέσα σε δύο χρόνια και πολύ περισσότερο διότι από την 

διαγωνιστική διαδικασία προέκυψε μόνο η συγκεκριμένη εταιρεία, συμμετείχε και άλλη μια εταιρεία 

η οποία όμως αποκλείστηκε. Άρα το σωστό θα ήταν να γίνει πάλι διαγωνισμός. 

      Ο Πρόεδρος απαντώντας αναφέρει ότι η εταιρεία «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.» είναι μία από τις 

μεγαλύτερες αν όχι η μεγαλύτερη συμβουλευτική εταιρεία στην χώρα μας  με μια πολύ επιτυχημένη 

πορεία σε μελέτες που έχει κάνει και εγκρίσεις που έχει πετύχει και στην προκειμένη περίπτωση 
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ήταν ανοιχτή διαδικασία συμμετείχαν και άλλοι διαγωνιζόμενοι και με βάση τα κριτήρια της 

προκήρυξης του έργου η Επιτροπή έκρινε ότι έπρεπε να πάρει το έργο η συγκεκριμένη εταιρεία.   

 

       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, το από 20-10-2021 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού, τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, καθώς 

και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις     

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευματικού Αλέξανδρου και Σταυρέλη Νικόλαου) 

 

        Α. Εγκρίνει το από 20-10-2021 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού 

για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο) ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 

59.520,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 92/2021). 

 

      Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία  «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

με ποσό προσφοράς 47.920,00€ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι το ποσό των 59.420,80€ συμπερι-

λαμβανομένου Φ.Π.Α. όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 20-10-2021 πρακτικό 

της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.  

       

  

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 53/609/2021. 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 03-11-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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