
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 19 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 29-4-2022 

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

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. 22206/15-4-

2022 (ΦΕΚ 1882/16-4-2022 τεύχος β΄) 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, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 6:00 έως και την Κυριακή, 

1 Μαΐου 2022 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. ΥΠ.ΕΣ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 202/οικ.2684/21.02.2022: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού (75η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. 

πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε δια 

περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 

51 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, σήμερα την 29η Απριλίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας 

Παρασκευή και ώρα από 13:00 έως 14:00, σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 

πρωτ. 12045/29-4-2022 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 συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα, με επικοινωνία μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Κυριαζής 

Αντώνιος, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Ζώγκος Ανδρέας.  

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Κορδώσης Χρήστος.  
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  Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της 

συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος «Διατύπωση απόψεων επί προδικαστικής 

προσφυγής (ΓΑΚ 582/19-4-2022) ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με 

τον διαγωνισμό 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)», διότι τάσσεται προθεσμία για την 

υποβολή απόψεων του Δήμου ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την εν θέματι προσφυγή, η οποία 

εκπνέει στις 3/5/2022, συνεπώς θα πρέπει να ληφθεί άμεσα η σχετική απόφαση διατύπωσης 

απόψεων από την Οικονομική Επιτροπή.  

    Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της 

συζήτησης του ανωτέρω θέματος. 

 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 255η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Διατύπωση απόψεων επί προδικαστικής προσφυγής (ΓΑΚ 582/19-4-2022) ενώπιον της 

Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με τον διαγωνισμό 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 την υπ' αριθ.45/435/2020 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

της υπ’ αριθ. 12/2018 (επικαιροποιημένης) μελέτης του Δήμου για την εν λόγω προμήθεια  και 

καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού  διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..  

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

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

έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 104543.  

Κατόπιν, με την υπ' αριθ. 53/549/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε τριμελής 

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

προμήθειας.   

Με την υπ΄ αριθ. 17/170/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 15-1-2021 

πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης 

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

προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΤΟΒΕΑ Μηχανολογικές Εφαρμογές Ε.Π.Ε., 

σύμφωνα το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της σχετικής διακήρυξης,, απορρίφθηκε 

η προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία  Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., σύμφωνα 

το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της σχετικής διακήρυξης, κηρύχθηκε άγονος ο εν 
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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.   

Με την υπ΄ αριθ. 21/236/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής διατυπώθηκαν οι απόψεις του 

Δήμου Κορινθίων επί της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ τον αριθμό 1073/25-5-2021 

προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), 

που άσκησε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία AkriMan E.E. (η οποία προήλθε κατόπιν 

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

ετερόρρυθμη εταιρεία), η οποία στρεφόταν κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά της με αριθμό 

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

επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εν θέματι προμήθεια. 

Με την υπ΄ αριθ. 42/497/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και προς συμμόρφωση με την υπ’ 

αριθ. 1193/2021 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. εκδοθείσας επί της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 

ΑΕΠΠ τον αριθμό 1073/25-5-2021 προδικαστικής προσφυγής του οικονομικού φορέα με την 

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

επωνυμία Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. σε ετερόρρυθμη εταιρεία), ακύρωσε την υπ’ αριθ. 

17/170/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  Κορινθίων, εγκρίθηκε το πρακτικό αρ. 

1 της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, τροποποιημένο σύμφωνα με την υπ’ αριθ.1193/2021 

απόφαση της Α.Ε.Π.Π., απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

ΤΟΒΕΑ Μηχανολογικές Εφαρμογές Ε.Π.Ε., σύμφωνα το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης 

προσφορών», έγινε δεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία  «Akriman Ε.Ε.» η 

οποία προωθήθηκε στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς, εγκρίθηκε 

το από 31-08-2021 πρακτικό αρ. 2 αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της 

επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του εν θέματι 

διαγωνισμού ο οικονομικός φορέα με την επωνυμία «Akriman Ε.Ε.» για το σύνολο των ειδών της 

προμήθειας του εν λόγω διαγωνισμού με ποσό προσφοράς στο ποσό των 138.075,00€ άνευ 

Φ.Π.Α. και στα 160.147,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  O ανωτέρω οικονομικός φορέας 

κλήθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. 31231/25-10-2021 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Με την σε ορθή επανάληψη υπ΄ αριθ. 59/666/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η οποία 

νομιμοποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 233104//24-12-2021 απόφαση Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, εγκρίθηκε το από 4-11-
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2021 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου της επιτροπής 

αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 104543, 

ανακηρύχθηκε ανάδοχος και κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση για την εν λόγω προμήθεια, 

σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθ. πρωτ. 39126/22-12-2020 διακήρυξης διαγωνισμού, στον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία Akriman Ε.Ε. με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 

204565 και ποσό προσφοράς στα 138.075,00€ άνευ Φ.Π.Α. και στα 160.147,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

Ο φάκελος της ως άνω διαγωνιστικής διαδικασίας και το σχετικό σχέδιο σύμβασης υπεβλήθη από την 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων προς προσυμβατικό έλεγχο στην Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης  ΕΠΑνΕΚ, η οποία εξέδωσε την υπ΄ αριθ. πρωτ. 685/09-02-2022 αρνητική γνώμη για τη 

σύναψη της εν λόγω δημόσιας σύμβασης.  Η αρνητική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας διαβιβάστηκε  

στην επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού και στο Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δήμου με το 

υπ’ αριθ. πρωτ. 7018/14-03-2022 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής. 

Με την υπ΄ αριθ. 12/159/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 21-3-2022  

πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών αρ.1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 

685/09-02-2022 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ,  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), απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα με τη επωνυμία 

ΤΟΒΕΑ Μηχανολογικές Εφαρμογές Ε.Π.Ε., σύμφωνα το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης 

προσφορών», απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία Α.ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία μετετράπη από  ομόρρυθμη εταιρεία, σε  ετερόρρυθμη εταιρεία, με την 

επωνυμία  AkriMan E.E., σύμφωνα το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών», κηρύχθηκε ο 

διαγωνισμός με αύξοντα αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 104543 σε άγονο, λόγω απόρριψης όλων των 

προσφορών, ματαιώθηκε η διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια 

και ορίστηκε η επανάληψη της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια αυτή.   

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 

Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 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 κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά 

στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. στις 18-4-2022 κι έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. τον αριθμό 

582/19-4-2022, κι οποία στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά της με αριθμό 12/159/2022 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, καθώς και τη από 28-4-2022 σχετική 

γνωμοδότηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 

 

Θέμα: Γνωμοδότηση επί της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας AkriMan E.E., η οποία 
προήλθε κατόπιν μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ 
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ΣΙΑ Ο.Ε.» σε ετερόρρυθμη εταιρεία, στο διαγωνισμό για την «Προμήθεια εξοπλισμού παραλίας για 
Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου 
Κορινθίων» 
 
Σχετ.: Η με ΓΑΚ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 582/19-04-2022 προδικαστική προσφυγή της AkriMan E.E. 
 
Ο Δήμος Κορινθίων προκήρυξε ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό (α/α 104543) για την 
«Προμήθεια εξοπλισμού παραλίας για Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων 
Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Κορινθίων» (αρ. διακήρυξης :39126/22-12-2020). 
Με την απόφαση αρ.42/497/2021 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ενέκρινε (α) το Πρακτικό Αρ.1 
της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού, τροποποιημένο σύμφωνα με την απόφαση 
αρ.1193/2021  της Α.Ε.Π.Π., (β) το Πρακτικό Αρ.2 αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών 
προσφορών και ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «AkriMan E.E». 
Με την απόφαση αρ.59/666/2021 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε το Πρακτικό ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, ανακήρυξε ανάδοχο και κατακύρωσε 
την δημόσια σύμβαση για την ως άνω προμήθεια στην «AkriMan E.E». 
Ο Δήμος Κορινθίων υπέβαλε την 18-01-2022, δελτίο ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης με id 
31150 για το  υποέργο Νο1 της Πράξης : «Προμήθεια εξοπλισμού παραλίας για Δημιουργία 
Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Κορινθίων» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5028315 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & 
Καινοτομία» 
Με το έγγραφο αρ.685/09-02-2022, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ διατύπωσε αρνητική 
γνώμη για το σχέδιο σύμβασης για το Υποέργο  «Προμήθεια εξοπλισμού παραλίας για δημιουργία 
ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών Δήμου Κορινθίων» Α/Α 1 της 
Πράξης 5028315. 
Ο Δήμος Κορινθίων με το αρ.5007/18-02-2022 έγγραφο, υπέβαλε ένσταση κατά του αρ. 685/09-02-
2022 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ. 
Με το έγγραφο αρ.1549/21-03-2022 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ, ενέμεινε στην 
αρ.685/09-02-2022 διατύπωση αρνητικής γνώμης επί της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. 
Με το έγγραφο αρ.7018/14-03-2022, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ζήτησε εισήγηση  της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού κατόπιν της αρ.685/09-02-2022 αρνητικής γνώμης της 
Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ.  
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού συνεδρίασε κατόπιν του αρ.7018/14-03-2022 εγγράφου της 
Οικονομικής Επιτροπής και προέβη σε τροποποίηση του Πρακτικού 1 σύμφωνα με την αρ.685/09-
02-2022 αρνητική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ. 
Στο ως άνω τροποποιημένο πρακτικό αναγράφεται: « (…) Η Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., η 
οποία μετετράπη από  ομόρρυθμη εταιρεία, σε  ετερόρρυθμη εταιρεία, με την επωνυμία  AkriMan 
E.E,  στο από 30-12-2020 ΤΕΥΔ και συγκεκριμένα στο ΜΕΡΟΣ IV Κριτήρια Επιλογής, στην 
Ενότητα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, αναγράφει τρείς (3) συμβάσεις εκτέλεσης 
προμήθειας ανάλογου εξοπλισμού: 
α. Την σύμβαση « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» , με ημερομηνία 28-04-2020, ποσού 
179.920,00 € , με τον Δήμο Ηγουμενίτσας. 
β. Την σύμβαση «Προμήθεια SeaAccess-Μηχανισμού πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα 
στη θάλασσα, αποδυτηρίου ΑΜΕΑ, χώρου σκίασης ΑΜΕΑ και αυτόνομου φωτοβολταϊκού 
συστήματος αποδυτηρίου ΑΜΕΑ», με ημερομηνία 15-10-2019, ποσού 24.320,00 €, με την εταιρεία 
ΚΟΥΦΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
γ. Την σύμβαση «Προμήθεια SeaAccess-Μηχανισμού πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα 
στη θάλασσα», με ημερομηνία 04-11-2019, ποσού 15.000,00 € με την εταιρεία ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 
ΘΕΟΦΙΛΟΣ. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης, η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται 
με μία (1) τουλάχιστον σύμβαση εκτέλεσης προμήθειας ανάλογου εξοπλισμού, με συμβατικό 
συνολικό ύψος τουλάχιστον ίσο με το 100% του προϋπολογισμού της παρούσας προμήθειας 
(χωρίς ΦΠΑ), ήτοι τουλάχιστον 172.590,00 €, κατά την τελευταία τριετία (έτη : 2017, 2018, 2019).  
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Από τις ως άνω αναγραφόμενες στο ΤΕΥΔ συμβάσεις,  οι μεν συμβάσεις (β) & (γ) είναι ποσού 
μικρότερου του απαιτούμενου από την διακήρυξη, η δε σύμβαση (α) έχει συναφθεί και εκτελεστεί 
κατά το έτος 2020 (ημερομηνίες:28-04-2020 έως 22-07-2020), ενώ η διακήρυξη ρητά αναφέρει πως 
η σύμβαση θα πρέπει να έχει εκτελεστεί κατά τα έτη από 2017 έως και 2019 (…) Η Επιτροπή 
έχοντας υπόψη την παρ. 3.1.2 «Αξιολόγηση προσφορών» της διακήρυξης, εισηγείται στην 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου:  (…)  
 (Β)    την απόρριψη της προσφοράς της AkriMan E.E., σύμφωνα το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι 

απόρριψης προσφορών», για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω στην παρ. Α’ 
«Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής» του παρόντος πρακτικού. 

 (Γ) την κήρυξη του διαγωνισμού σε άγονο, λόγω απόρριψης όλων των προσφορών. 
(Δ)          την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, θέτοντας υπόψη της 

Οικονομικής Επιτροπής   τα οριζόμενα στην παρ. 5 του  άρθρου 106 του Ν. 4412/2016: Η 
αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση 
της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της 
διαδικασίας σύναψης, με αντικατάσταση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία 
των άρθρων 29, περί ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ή 32, περί 
προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον, 
στην τελευταία αυτήν περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 
αυτών. 

(Δ)           την έγκριση του παρόντος πρακτικού. (…)». 
 
Με την απόφαση αρ. 12/159/2022 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ενέκρινε το  
ως άνω Τροποποιημένο Πρακτικό 1, απέρριψε την προσφορά της «AkriMan EE»,  
κήρυξε άγονο τον διαγωνισμό (λόγω απόρριψης όλων των προσφορών), ματαίωσε την  
διαδικασία και αποφάσισε την επανάληψη αυτής. 
 
Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε στην «AkriMan E.E» μέσω του συστήματος της Επικοινωνίας 
του ΟΠΣ – ΕΣΗΔΗΣ την 6-4-2022. 
 
Μέχρι και σήμερα ο Δήμος δεν έχει προβεί σε επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 
  Ο Πρόεδρος θέτει επίσης υπόψη της Επιτροπής το από 19-4-2022 έγγραφο της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. περί 

ενεργειών του Δήμου κατόπιν της ως άνω αναφερόμενης προδικαστικής προσφυγής, και την με 

αριθμό 857/2022 Πράξη Προέδρου 4ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. περί ορισμού εισηγητή και 

ημερομηνίας εξέτασης προδικαστικής προσφυγής και κλήση για κατάθεση απόψεων της 

αναθέτουσας αρχής. 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την διατύπωση απόψεων της αναθέτουσας αρχής κι εν 

προκειμένω της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, επί της ως άνω αναφερόμενης 

προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. του οικονομικού φορέα AkriMan E.E., 

σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω γνωμοδότηση της αρμόδιας 

υπηρεσίας. 

      Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Πλατής, Ζαχαριάς, Κυριαζής, Πούρος, και 

Ζώγκος δήλωσαν γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως  ψηφίζουν θετικά. 

Ο κ. Σταυρέλης δήλωσε γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως απέχει της ψηφοφορίας. 

 

     Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχοντας 

υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την εν λόγω προδικαστική προσφυγή, το σχετικό έγγραφο της 

Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και την 857/2022 Πράξη Προέδρου 4ου Κλιμακίου, την από 28-4-2022 σχετική 

γνωμοδότηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του 
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Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(με αποχή του κ. Νικ. Σταυρέλη) 

 

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

προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

προϋπολογισμού μελέτης 199.201,20€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 12/2018), 

επί της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), που άσκησε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία AkriMan E.E. (η οποία προήλθε 

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

σε ετερόρρυθμη εταιρεία), η οποία κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. στις 18-4-2022 κι 

έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. τον αριθμό 582/19-4-2022, κι οποία στρέφεται 

κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά της με αριθμό 12/159/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Κορινθίων περί έγκρισης τροποποιημένου 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) μετά την υπ΄ αριθ. 685/9-2-2022 αρνητική γνώμη της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ, ως κάτωθι: 

  Η Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία μετετράπη από ομόρρυθμη εταιρεία σε  ετερόρρυθμη 

εταιρεία με την επωνυμία  AkriMan E.E, στο από 30-12-2020 ΤΕΥΔ και συγκεκριμένα στο ΜΕΡΟΣ 

IV Κριτήρια Επιλογής στην Ενότητα Γ «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα», αναγράφει τρεις (3) 

συμβάσεις εκτέλεσης προμήθειας ανάλογου εξοπλισμού: 

α. Τη σύμβαση «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», με ημερομηνία 28-4-2020, 

ποσού 179.920,00€, με το Δήμο Ηγουμενίτσας. 

β. Τη σύμβαση «Προμήθεια SeaAccess-Μηχανισμού πρόσβασης ατόμων με κινητικά 

προβλήματα στη θάλασσα, αποδυτηρίου ΑΜΕΑ, χώρου σκίασης ΑΜΕΑ και αυτόνομου 

φωτοβολταϊκού συστήματος αποδυτηρίου ΑΜΕΑ», με ημερομηνία 15-10-2019, ποσού 

24.320,00€, με την εταιρεία ΚΟΥΦΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.. 

γ. Τη σύμβαση «Προμήθεια SeaAccess-Μηχανισμού πρόσβασης ατόμων με κινητικά 

προβλήματα στη θάλασσα», με ημερομηνία 4-11-2019, ποσού 15.000,00€ με την εταιρεία 

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ. 

  Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης, η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

αποδεικνύεται με μία (1) τουλάχιστον σύμβαση εκτέλεσης προμήθειας ανάλογου εξοπλισμού, με 
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συμβατικό συνολικό ύψος τουλάχιστον ίσο με το 100% του προϋπολογισμού της παρούσας 

προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι τουλάχιστον 172.590,00€, κατά την τελευταία τριετία (έτη 2017, 

2018, 2019).  

  Από τις ως άνω αναγραφόμενες στο ΤΕΥΔ συμβάσεις, οι μεν συμβάσεις (β) & (γ) είναι ποσού 

μικρότερου του απαιτούμενου από την διακήρυξη, η δε σύμβαση (α) έχει συναφθεί και εκτελεστεί 

κατά το έτος 2020 (ημερομηνίες: 28-4-2020 έως 22-7-2020), ενώ η διακήρυξη ρητά αναφέρει πως 

η σύμβαση θα πρέπει να έχει εκτελεστεί κατά τα έτη από 2017 έως και 2019. 

  Επομένως η προσφορά με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 204565 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) απορρίφθηκε 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της η υπ' αριθ. 

39126/22-12-2020 διακήρυξης διαγωνισμού, κηρύχθηκε ο διαγωνισμός με αύξοντα αριθμό 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 104543 σε άγονο, λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, ματαιώθηκε η 

διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια και ορίστηκε η επανάληψη 

της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια αυτή. 

Κατόπιν των ανωτέρω, αιτούμαστε: 
  - Την αποδοχή των απόψεών μας. 

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

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

ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. σε ετερόρρυθμη εταιρεία), η οποία κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά στην 

Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. στις 18-4-2022 κι έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. τον αριθμό 

582/19-4-2022, κι οποία στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά της με αριθμό 12/159/2022 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί έγκρισης τροποποιημένου 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). 

  -Τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης μας και κάθε άλλης συναφούς πράξης 

μας.  

 

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

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/255/2022.-

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 3-5-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΖΤΔΩΛ7-6ΒΩ
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