
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 31 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 13-07-2022 

 

       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 λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, συvεδρίασε σήμερα 

την 13η Ιουλίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και 

ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 26252/08-07-2022 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 πέντε (5) μέλη κι έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Κυριαζής Αντώνιος, 3)Μπίτζιος Δημήτριος 

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Πούρο Γεώργιο), 4)Σταυρέλης Νικόλαος, 5)Ζώγκος Ανδρέας 

 Α π ό ν τ ε ς  

1) Πλατής Σπυρίδων, 2) Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3) Πνευματικός Αλέξανδρος, 4)Κορδώσης Χρήστος. 

 

Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 

Ουδείς εξ αυτών, προσήλθε. 

 

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

 



      ΑΠΟΦΑΣΗ 420η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την 

εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ προϋπολογισμού 

μελέτης 960.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 107/2021)», 

υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ’αριθμ. 66/773/2021 απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’αριθμ. 

107/2021 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση 

του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για 

την εκτέλεση αυτού. Δυνάμει αυτής της απόφασης, εκδόθηκε η υπ’αριθμ.πρωτ.38870/29-12-2021 

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

προσφορών στις 18-1-2022 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 25-1-2022, από την 

αρμόδια επιτροπή Αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την υπ’αριθμ.19/213/2021 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 186075. 

          Στην  συνέχεια, με την υπ’αριθμ.4/33/2022 απόφαση η Οικονομική Επιτροπή : Ενέκρινε  το από 

25-1-2022 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης και  Απέρριψε την προσφορά του οικονομικού φορέα 

με την επωνυμία COSMOS GRASS ENTERPRISE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υπ’αριθμ. προσφοράς συστήματος 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 241308 ως απαράδεκτη, διότι δεν υπέβαλλε εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο 

διαγωνισμό. 

          Ακολούθως,  με την υπ’αριθμ.7/85/2022  απόφαση η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το από  03-

02-2022 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, και ζήτησε εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση αυτής, την Τεκμηρίωση-Αιτιολόγηση της 

Ασυνήθιστα Χαμηλής Προσφοράς για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου από τον οικονομικό Φορέα 

«Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», του οποίου η οικονομική προσφορά ανέρχεται σε έκπτωση 

ποσοστού 42,51% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88, 

παρ. 5α του Ν.4412/2016.  

Κατόπιν με την αριθμ. 22/290/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 31-03-

2022 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού και 

ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την 

επωνυμία «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με αριθμό προσφοράς συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

241922 και με μέση έκπτωση 42,51 %, επί του προϋπολογισμού της μελέτης. 

Ο ανωτέρω οικονομικός φορέας  κλήθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. 19728/08-06-2022 έγγραφο του 

Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 



Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των Μελών το από 01/07/2022 Πρακτικό Ελέγχου 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται 

στην παρούσα και έχει ως εξής: 

 

                                                                                                                               
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ     
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργου.  

 
Κόρινθος, 1.7.2022 
 
Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 
38870/29.12.2021 
ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC009865212 
Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ:  186075 

 
 

Πρακτικό «Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» 

για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: « Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Κάτω Άσσου » 
Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 
Κάτω Άσσου» (αριθμός μελέτης 107/2021), προϋπολογισμού 960.000,00 ευρώ [συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ]. 
 
Στην Κόρινθο σήμερα την 1.07.2022,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 οι πιο κάτω: 
1.  Αναστασία Θεοδοσίου, Μηχανικός Π.Ε. πρόεδρος της επιτροπής, 
2.  Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, Μηχανικός Π.Ε. τακτικό μέλος και  
3.  Βασιλική Φίλη, Μηχανικός ΤΕ , τακτικό μέλος, 

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου: «Ανάπλαση 
κοινόχρηστων χώρων Κάτω Άσσου» (υπ΄ αριθ. 19/213/2021 Α.Ο.Ε. Δήμου Κορινθίων), συνήλθαμε 
προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αποτυπώνεται 
στον κάτωθι πίνακα, έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 38870/29-12-2021 Αναλυτική διακήρυξη 
2. Το ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
3. Την υπ΄ αριθ. 22/290/2022 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ ΨΑ1ΦΩΛ7-ΤΛ7) 
4. Την υπ΄ αριθ. 19728/8-6-2022 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στην «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.» για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, που στάλθηκε την 9/06/2022 στον προσωρινό ανάδοχο.  
5. Την από 15 & 16 Ιουνίου 2022 υποβολή από τον οικονομικό φορέα «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»  
ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και την από 16/06/2022 αίτηση του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «Κ. 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με την οποία υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων φάκελος 
δικαιολογητικών κατακύρωσης και έλαβε αριθμό πρωτ. 21254/16-6-2022.  

 

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή 
Έκδοσης  

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού  

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 
(ΟΕ) 

ΝΑΙ 8149/16-5-2022  
245845/18-5-2022 

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης  
 

Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα 
του διαγωνισμού & την ημέρα 
κατάθεσης δικ. κατακύρωσης) 

ΝΑΙ 73050964/10-1-2022 (λήξη 10-3-2022) 
74355580/6-6-2022 (λήξη 06-08-2022) 

ΑΑΔΕ 



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

ΝΑΙ 2652516/6-10-2021 (λήξη 05-04-2022) 
1023364/31-3-2022 (λήξη 03-09-2022) 
 
Υ.Δ. 

ΕΦΚΑ 
 

Ασφαλιστική Ενημερότητα στελεχών 
(την ημέρα του διαγωνισμού και  την 
ημέρα κατάθεσης δικ. 
Κατακύρωσης) 

ΝΑΙ 2652099/6-10-2021 (λήξη 05-04-2022)  
3288160/3-12-2021 (λήξη 02-06-2022) & 
 
1581373/30-5-2022 (λήξη 29-7-2022) 
1581687/30-5-2022 (λήξη 29-7-2022) 
 
Υ.Δ.  

ΕΦΚΑ 

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

ΝΑΙ 16073/4-1-2022 (3-7-2022) 
16480/4-1-2022 (3-7-2022) 
16769/4-1-2022 (3-7-2022) 
16390/4-1-2022 (3-7-2022) 
16236/4-1-2022 (3-7-2022) 
16886/4-1-2022 (3-7-2022) 

ΕΦΚΑ 

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

ΝΑΙ -240217/3-5-2022 Πιστοποιητικό 
Δικαστικής Φερεγγυότητας 
 
-1826107.2676490/26.4.2022 Γενικό 
Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η.  
 
-Εκτύπωση της καρτέλας Στοιχεία 
Μητρώου - Επιχείρησης από το myAADE 
με ημερομηνία 15.6.2022 

-Πρωτοδικείο 
Κορίνθου 
 
-Επιμελητήριο 
Κορινθίας 
 
 

Λοιπές περιπτώσεις παραγράφου 
Α.4. άρθρου 22 της διακήρυξης  

ΝΑΙ Υπεύθυνη Δήλωση με ημερομηνία 
υπογραφής 15-6-2022 

 

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

ΝΑΙ 7514/33187/2-3-2022 (εξάμηνη ισχύς) 
7514/128210/2-3-2022 (εξάμηνη ισχύς) 

ΤΕΕ 
 

Παράγραφος Α9 του άρθρου 22 της 
διακήρυξης  

ΝΑΙ Υπεύθυνη Δήλωση με ημερομηνία 
υπογραφής 15-6-2022 

 

Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας  -  Ανεκτέλεστες συμβάσεις 

Δικαιολογητικά της παραγράφου 
22.Γ της διακήρυξης. 

ΝΑΙ - Βεβαίωση Μ.Ε.Ε.Π. Δ15/447/3.3.2017 
-Υπεύθυνη Δήλωση  και Πίνακας 
Ανεκτέλεστων Έργων . 
-Ε3 ετών 2018, 2019 & 2020 
-Μητρώο παγίων έτους 2021 
-Κύκλους εργασιών για τις χρήσεις 2018, 
2019 και 2020 

-
ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ. 

Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ  ΝΑΙ Βεβαίωση Μ.Ε.Ε.Π. Δ15/447/3.3.2017 & ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ. 

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης Ο.Ε. 

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΝΑΙ 1858679.2728246/26.5.2022 Πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης Γ.Ε.Μ.Η. (Επιμελητήριο Κορινθίας) 
1826107.2676490/26.4.2022 Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. 
(Επιμελητήριο Κορινθίας) 
Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ο.Ε. (Αριθ. 
1124372.1643855/29.5.2020  Ανακοίνωση ΓΕΜΗ) 

 



Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί για 
την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» . 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του παρόντος πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει. 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1…     2…      3… 
Α. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ      Α. ΑΡΤΟΠΟΙΑΔΟΥ         Β. ΦΙΛΗ 
 
   Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 01-07-2022, πρακτικό ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού και την 

κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 42,51 %, επί του προϋπολογισμού της μελέτης όπως ακριβώς και 

αναλυτικά αναφέρεται στο πρακτικό αυτό. 

 

  Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρου 

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

ισχύουν, και γενικότερα κάθε νομοθετικής διάταξης και ερμηνευτικής εγκυκλίου, που διέπει την 

ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά 

ανωτέρω,     

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Α.- Εγκρίνει το από 01-07-2022, πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής 

αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 960.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 107/2021). 

 

  Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο και κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του ανωτέρω 

έργου σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ. πρωτ. 38870/29.12.2021 διακήρυξης διαγωνισμού, 

στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (ΘΕΣΗ ΒΑΛΤΟΣ ΒΕΛΟ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τ.Κ. 20002 Α.Φ.Μ. 999170911 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ) με αριθμό κατάθεσης προσφοράς 

συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 241922 και με μέση έκπτωση 42,51 %, επί του προϋπολογισμού της 

μελέτης. 

 

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 χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ΣΑΤΑ και πόρους Δήμου. 



Από την ανωτέρω συνολική δαπάνη των 960.000,00€ το ποσό των 400.000,00€ θα βαρύνει το 

προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2022 με Κ.Α. 30/7332.0003 και τίτλο 

«Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Κάτω Άσσου» και το ποσό των 560.000,00€  θα βαρύνει το 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 και τον ίδιο Κ.Α.(Πολυετής Υποχρέωση) (Α.Α.Υ 812/2021 και  

Α.Α.Υ.815/2022) 

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/420/2022.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 25-07-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

 

Επισυνάπτεται : Το από 01.07.2022 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  

 

 
 
 

                                                                                                                               
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ     
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργου.  

 
Κόρινθος, 1.7.2022 
 
Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 
38870/29.12.2021 
ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC009865212 
Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ:  186075 

 
 

Πρακτικό «Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» 

για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: « Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Κάτω Άσσου » 
Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 
Κάτω Άσσου» (αριθμός μελέτης 107/2021), προϋπολογισμού 960.000,00 ευρώ [συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ]. 
 
Στην Κόρινθο σήμερα την 1.07.2022,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 οι πιο κάτω: 
1.  Αναστασία Θεοδοσίου, Μηχανικός Π.Ε. πρόεδρος της επιτροπής, 
2.  Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, Μηχανικός Π.Ε. τακτικό μέλος και  
3.  Βασιλική Φίλη, Μηχανικός ΤΕ , τακτικό μέλος, 



που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου: «Ανάπλαση 
κοινόχρηστων χώρων Κάτω Άσσου» (υπ΄ αριθ. 19/213/2021 Α.Ο.Ε. Δήμου Κορινθίων), συνήλθαμε 
προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αποτυπώνεται 
στον κάτωθι πίνακα, έχοντας υπόψη: 

6. Την αριθ. 38870/29-12-2021 Αναλυτική διακήρυξη 
7. Το ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
8. Την υπ΄ αριθ. 22/290/2022 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ ΨΑ1ΦΩΛ7-ΤΛ7) 
9. Την υπ΄ αριθ. 19728/8-6-2022 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στην «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.» για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, που στάλθηκε την 9/06/2022 στον προσωρινό ανάδοχο.  
10. Την από 15 & 16 Ιουνίου 2022 υποβολή από τον οικονομικό φορέα «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»  
ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και την από 16/06/2022 αίτηση του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «Κ. 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με την οποία υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων φάκελος 
δικαιολογητικών κατακύρωσης και έλαβε αριθμό πρωτ. 21254/16-6-2022.  

 

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή 
Έκδοσης  

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού  

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 
(ΟΕ) 

ΝΑΙ 8149/16-5-2022  
245845/18-5-2022 

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης  
 

Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα 
του διαγωνισμού & την ημέρα 
κατάθεσης δικ. κατακύρωσης) 

ΝΑΙ 73050964/10-1-2022 (λήξη 10-3-2022) 
74355580/6-6-2022 (λήξη 06-08-2022) 

ΑΑΔΕ 

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

ΝΑΙ 2652516/6-10-2021 (λήξη 05-04-2022) 
1023364/31-3-2022 (λήξη 03-09-2022) 
 
Υ.Δ. 

ΕΦΚΑ 
 

Ασφαλιστική Ενημερότητα στελεχών 
(την ημέρα του διαγωνισμού και  την 
ημέρα κατάθεσης δικ. 
Κατακύρωσης) 

ΝΑΙ 2652099/6-10-2021 (λήξη 05-04-2022)  
3288160/3-12-2021 (λήξη 02-06-2022) & 
 
1581373/30-5-2022 (λήξη 29-7-2022) 
1581687/30-5-2022 (λήξη 29-7-2022) 
 
Υ.Δ.  

ΕΦΚΑ 

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

ΝΑΙ 16073/4-1-2022 (3-7-2022) 
16480/4-1-2022 (3-7-2022) 
16769/4-1-2022 (3-7-2022) 
16390/4-1-2022 (3-7-2022) 
16236/4-1-2022 (3-7-2022) 
16886/4-1-2022 (3-7-2022) 

ΕΦΚΑ 

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

ΝΑΙ -240217/3-5-2022 Πιστοποιητικό 
Δικαστικής Φερεγγυότητας 
 
-1826107.2676490/26.4.2022 Γενικό 
Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η.  
 
-Εκτύπωση της καρτέλας Στοιχεία 
Μητρώου - Επιχείρησης από το myAADE 
με ημερομηνία 15.6.2022 

-Πρωτοδικείο 
Κορίνθου 
 
-Επιμελητήριο 
Κορινθίας 
 
 

Λοιπές περιπτώσεις παραγράφου 
Α.4. άρθρου 22 της διακήρυξης  

ΝΑΙ Υπεύθυνη Δήλωση με ημερομηνία 
υπογραφής 15-6-2022 

 



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

ΝΑΙ 7514/33187/2-3-2022 (εξάμηνη ισχύς) 
7514/128210/2-3-2022 (εξάμηνη ισχύς) 

ΤΕΕ 
 

Παράγραφος Α9 του άρθρου 22 της 
διακήρυξης  

ΝΑΙ Υπεύθυνη Δήλωση με ημερομηνία 
υπογραφής 15-6-2022 

 

Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας  -  Ανεκτέλεστες συμβάσεις 

Δικαιολογητικά της παραγράφου 
22.Γ της διακήρυξης. 

ΝΑΙ - Βεβαίωση Μ.Ε.Ε.Π. Δ15/447/3.3.2017 
-Υπεύθυνη Δήλωση  και Πίνακας 
Ανεκτέλεστων Έργων . 
-Ε3 ετών 2018, 2019 & 2020 
-Μητρώο παγίων έτους 2021 
-Κύκλους εργασιών για τις χρήσεις 2018, 
2019 και 2020 

-
ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ. 

Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ  ΝΑΙ Βεβαίωση Μ.Ε.Ε.Π. Δ15/447/3.3.2017 & ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ. 

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης Ο.Ε. 

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΝΑΙ 1858679.2728246/26.5.2022 Πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης Γ.Ε.Μ.Η. (Επιμελητήριο Κορινθίας) 
1826107.2676490/26.4.2022 Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. 
(Επιμελητήριο Κορινθίας) 
Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ο.Ε. (Αριθ. 
1124372.1643855/29.5.2020  Ανακοίνωση ΓΕΜΗ) 

 
Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί για 
την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» . 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του παρόντος πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει. 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1…     2…      3… 
 
 
 
Α. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ      Α. ΑΡΤΟΠΟΙΑΔΟΥ         Β. ΦΙΛΗ 
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