
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 33 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 26-7-2022 

 

       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, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 26η Ιουλίου 2022, ημέρα 

της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 13:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 

29502/22-7-2022 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 έξι (6) μέλη και 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)Σταυρέλης Νικόλαος, 6)Κορδώσης Χρήστος. 

 

 Α π ό ν τ ε ς  

  1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Πνευματικός Αλέξανδρος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

3)Ζώγκος Ανδρέας.  

 

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

 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 449η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανάθεση 

της δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 430.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

(αριθμός μελέτης 5/2022) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2(γ) και το άρθρο 32Ατου Ν. 4412/2016» 

υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ΄ αριθ. 31/415/2022 απόφασή της, με την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθ. 5/2022 μελέτης 

και ορίστηκε η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 

του εν θέματι έργου, διότι το έργο αφορά σε αποκατάσταση ζημιών από φυσική καταστροφή που σε 

καμία περίπτωση δεν απορρέει από ευθύνη του Δήμου Κορινθίων και δεν είναι δυνατή η τήρηση των 

προθεσμιών που προβλέπονται στις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με 

διαπραγμάτευση για την αποκατάσταση και καλή επαναλειτουργία των υποδομών, λαμβάνοντας 

υπόψη και την ημερομηνία λήξης προθεσμίας κήρυξης της κοινότητας Γαλατακίου σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης την 26-07-2022, εγκρίθηκε το σχέδιο πρόσκλησης προς περιορισμένο αριθμό 

οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του ανωτέρω έργου, καταρτίστηκε 

κατάλογος υποψηφίων οικονομικών φορέων, για να αποσταλεί η πρόσκληση για συμμετοχή στη 

διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του ανωτέρω έργου, αποτελούμενος από τους 

οικονομικούς φορείς 1)ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., 2)ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε., 3) 

Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Τ.Ε., συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης του ανωτέρω έργου, και ορίστηκε πως η αξιολόγηση των προσφορών κι η ανάθεση της 

σύμβασης θα γίνει σε ένα ενιαίο στάδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32Α του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει.  Κατόπιν εκδόθηκε η υπ΄ αριθ. πρωτ. 27988/15-7-2022 πρόσκληση σε 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με την οποία ορίστηκε ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών και αποσφράγισης αυτών η 19-7-2022, από την αρμόδια 

επιτροπή αξιολόγησης διαδικασιών ανάθεσης.  

    Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 19-7-2022 πρακτικό επιτροπής 

αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και έχει ως εξής: 

 

      Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη της Σύμβασης του Έργου  
«Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές σε υποδομές και έργα πρόληψης στην 

κοινότητα Γαλατακίου» 
 
Με τη διαδικασία της πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων, σε 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρα 32 και 
32Α του Ν4412/2016), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την 
εκτέλεση του έργου «ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηη  ζζηημμιιώώνν  ααππόό  φφυυσσιικκέέςς  κκαατταασσττρροοφφέέςς  σσεε  υυπποοδδοομμέέςς  κκααιι  έέρργγαα  
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ππρρόόλληηψψηηςς  σσττηηνν  κκοοιιννόόττηητταα  ΓΓααλλαατταακκίίοουυ» προϋπολογισμού 430.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ}. 
 
Στην Κόρινθο σήμερα, την 19.07.2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα  10:00 οι πιο κάτω: 

1. Αναστασία Θεοδοσίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, πρόεδρος Επιτροπής 
2. Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, Χημικός Μηχανικός, τακτικό μέλος 
3. Βασιλική Φίλη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, τακτικό μέλος 

 
που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου» (αριθμ. 
31/415/2022 Α.Ο.Ε.), έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ 27988/15.7.2022  πρόσκληση σε περιορισμένο 
αριθμό οικονομικών φορέων, σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση και ο πρόεδρος της Επιτροπής 
επικοινώνησε με το πρωτόκολλο, από όπου και παρέλαβε τις τρεις προσφορές που υποβλήθηκαν από 
τους τρεις Οικονομικούς Φορείς στους οποίους απευθύνθηκε η Πρόσκληση, οι οποίοι καταχωρούνται 
στον επόμενο Πίνακα [1]:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [1] 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Αριθμός Πρωτοκόλλου 

1 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 28374/19.7.2022 

2 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 28384/19.7.2022 

3 Σ. Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε. 28391/19.7.2022 

 
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνουμε στην αποσφράγιση των φακέλων προσφορών, 
και των υποφακέλων δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών, επίσης κάνουμε έλεγχο των 
οικονομικών προσφορών, δηλαδή της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. 
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 
έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 
Από τον έλεγχο ομαλότητας των προσφορών προκύπτει ότι όλες οι προσφορές είναι ομαλές και 
καταχωρούνται κατά τη σειρά μειοδοσίας στο παρών πρακτικό της επιτροπής ως ακολούθως:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [2] 

Διαγωνιζόμενος Οικονομική Προσφορά (%) 

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 5 % 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 3 % 

Σ. Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε. 2 % 

 
Στη συνέχεια, ελέγχουμε  τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας 
από τον πρώτο μειοδότη. Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί γίνεται καταγραφή του αποτελέσματος του 
ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφερόντων:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [3] 

α/α Διαγωνιζόμενος Αριθμός Πτυχίου & 

Τάξη Πτυχίου 

Πλήρωση Κριτηρίων 

Επιλογής 

Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης 

1ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 26604 / 3η ΟΔΟΠΟΙΙΑ Χ Χ 

2ος ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 

30535 / 2η ΟΔΟΠΟΙΙΑ Χ Χ 

3ος Σ. Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε. 31006 / 2η ΟΔΟΠΟΙΙΑ Χ Χ 

 
Στη συνέχεια και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 27988/15.7.2022 Πρόσκληση  
προβαίνουμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης μόνο για τον 1ο μειοδότη «ΠΙΣΤΕΥΟΣ 
Α.Ε.» , όπως φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:  

 

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού  
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Απόσπασμα Ποινικού 

Μητρώου  

ΝΑΙ 9165/30.5.2022 

9166/30.5.2022 

9167/30.5.2022 

178367/30.5.2022 

Υπουργείο 

Δικαιοσύνης 

Διαφάνειας & 

Ανθρώπινων 

Δικαιωμάτων 

Φορολογική Ενημερότητα 

Επιχείρησης 

ΝΑΙ 74630545/7.7.2022 (λήξη 7.8.2022) 

 

74331879/2.6.2022 (λήξη 2.8.2022) Κ/Ξ 

 

Στοιχεία Μητρώου - Επιχείρησης 

(προσωποποιημένη πληροφόρηση από το 

TAXIS net.gr, με ημερομηνία εκτύπωσης 

16.7.2022) 

Υ.Δ. 

ΑΑΔΕ 

 

ΑΑΔΕ 

Ασφαλιστική Ενημερότητα 

Επιχείρησης , Κ/Ξ και 

στελεχών 

ΝΑΙ 1356825/6.5.2022  (λήξη την 4.11.2022) 

539150/22.2.2022  (λήξη την 19.8.2022) Κ/Ξ 

1737235/14.6.2022 (13.12.22), 

1735956/14.6.2022 (13.12.22) 

1797934/20.6.2022 (19.8.22) 

e-ΕΦΚΑ 

 

Ασφαλιστική Ενημερότητα 

για έργα που εκτελεί  

ΝΑΙ Πίνακας έργων και ασφαλιστικές 

ενημερότητες 

ΕΦΚΑ 

Μη κήρυξη σε πτώχευση, 

αναγκαστική διαχείριση, 

εκκαθάριση κλπ  

ΝΑΙ 248955/3.6.2022 Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας & 

 

1900302.2794107/5.7.2022 Γενικό 

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

Πρωτοδικείο 

Κορίνθου 

 

Επιμελητήριο 

Κορινθίας 

Λοιπές περιπτώσεις 

παραγράφου Α.4. άρθρου 

22 της πρόσκλησης 

ΝΑΙ Υ.Δ. 

 

 

Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 

του απόφαση αποκλεισμού 

(άρθρο 74 Ν4412/2016) 

ΝΑΙ Υ.Δ.  

Παράγραφος Α9 του 

άρθρου 22 της διακήρυξης 

ΝΑΙ Υ.Δ.  

Μη διάπραξη 

επαγγελματικού 

παραπτώματος   

ΝΑΙ 255/60571/31.3.2022  Βεβαίωση  

256/101122/31.3.2022  Βεβαίωση 

8966/50434/18.3.2022  Βεβαίωση 

ΤΕΕ 

Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας  -  Ανεκτέλεστες συμβάσεις 

Μη υπέρβαση ορίου 

ανεκτέλεστου υπολοίπου 

εργολαβικών συμβάσεων 

ΝΑΙ Υ.Δ. και Πίνακας Ανεκτέλεστων Έργων  

 

Κύκλοι Εργασιών, 

Καταθέσεις & Μητρώο 

Παγίων 

ΝΑΙ Κύκλοι Εργασιών ετών 2019,2020 & 2021 

Βεβαίωση υπολοίπου καταθετικών προϊόντων & Μητρώο Παγίων 

Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Βεβαίωση Εγγραφής στο 

ΜΕΕΠ  

ΝΑΙ Δ24/8226/14.9.2021 (λήξη ισχύος 

21.12.2022)  

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ. 

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης Α.Ε. 

Δικαιολογητικά 

νομιμοποίησης 

ΝΑΙ 1900302.2794107/5.7.2022 Γενικό πιστοποιητικό (Επιμελητηρίου 

Κορινθίας) 

1900302.2794115/5.7.2022 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης 

(Επιμελητηρίου Κορινθίας) 
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ΦΕΚ σύστασης της ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ, με τις τροποποιήσεις του. 

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Α.Ε. (Αριθ. 1911564/17.1.2020 

Ανακοίνωση ΓΕΜΗ) 

Πρακτικό Συνεδρίασης 

συμμετοχής στη διαδικασία 

ΝΑΙ Το υπ αριθμ. 647/16.7.2022 Πρακτικό συνεδριάσεως του ΔΣ της 

ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ, περί συμμετοχής της εταιρείας στη διαδικασία.  

Χορήγηση εξουσιοδότησης και Ορισμό εκπροσώπου. 

 
Ολοκληρώνοντας το Πρακτικό της Επιτροπή εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Κορινθίων την 
ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 5 %.  

 
 

    Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες: 

-οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, 

-δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με 

διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την αποκατάσταση και 

καλή επαναλειτουργία των υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη και την στις 26/7/2022 λήξη 

προθεσμίας κήρυξης της Κοινότητας Γαλατακίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 

-οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του 

Δήμου, 

ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 19-7-2022 πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης της 

διαπραγμάτευσης για το ως άνω έργο και την κήρυξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. σε ανάδοχο της εν λόγω δημόσιας σύμβασης με μέση έκπτωση 5,00%  επί του 

προϋπολογισμού της μελέτης. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων πως, μετά τις φυσικές καταστροφές 

του Σεπτεμβρίου 2018, η δική του δημοτική αρχή είχε ακολουθήσει την ίδια διαδικασία για την 

αποκατάσταση των ζημιών, η οποία είναι μονόδρομος για την κατασκευή τέτοιων έργων 

αποκατάστασης μετά από φυσικές καταστροφές, και η παρούσα δημοτική αρχή τους είχε κατηγορήσει 

για σκάνδαλο και ζητά την άποψη του Προέδρου εάν είχε δίκιο τότε ή τώρα. 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως τη λέξη «σκάνδαλο» δεν την χρησιμοποίησε ποτέ, και το 

μόνο που μπορεί να είχε εκφράσει ήταν διαφωνία με το ύψος των εκπτώσεων και λοιπά.  Αναφέρει, 

μεταξύ άλλων, πως για την κατασκευή τέτοιων έργων αποκατάστασης ζημιών από φυσικές 

καταστροφές η διαδικασία της ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, είναι 

μονόδρομος, καθώς πρέπει να γίνουν τα έργα σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

  Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι εμμένει στην άποψή του, ότι δεν 

εγκρίνει σε καμία περίπτωση απευθείας ανάθεση ποσού 450.000€, ότι σήμερα δεν υπάρχει κανένα 

επείγον για το εν θέματι έργο, καθώς έχουν περάσει 2 χρόνια περίπου από την καταστροφή, ότι θα 

έπρεπε να γίνει δημοπρασία και να πάρει μεγαλύτερες εκπτώσεις ο Δήμος. 

  Ο κ. Πνευματικός, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως εφόσον η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από 

πόρους του Δήμου, θεωρεί ότι θα έπρεπε να γίνει δημοπρασία και να πάρει εκπτώσεις ο Δήμος, 

καθώς το 5% είναι πολύ μικρή έκπτωση. 
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  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως με τη διαδικασία του διαγωνισμού υπάρχουν μεγάλες 

καθυστερήσεις και στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των ανθρώπων, 

συνεπώς πρέπει να γίνουν τα έργα της αποκατάστασης άμεσα.  

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις εξαιρετικά επείγουσες 

ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση του Προέδρου και οι οποίες α)οφείλονται σε γεγονότα 

απρόβλεπτα, β)δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, 

κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την 

αποκατάσταση και καλή επαναλειτουργία των υποδομών, γ)οι περιστάσεις της κατεπείγουσας 

ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του 

Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, των άρθρων 32 παρ.2(γ) και 32Ατου Ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει, και γενικότερα κάθε νομοθετικής διάταξης και ερμηνευτικής εγκυκλίου, που διέπει την 

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

παραπάνω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευματικού Αλεξ., Σταυρέλη Νικ. και Κορδώση Χρ.) 
   

   Α.- Εγκρίνει το από 19-7-2022 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των διαδικασιών 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2(γ) και 32Α 

του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 430.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 5/2022), το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.  

 

     Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο της εν λόγω διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση και αναθέτει την δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του ως άνω έργου στον οικονομικό 

φορέα με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. (25ης Μαρτίου 11, Κιάτο, Α.Φ.Μ. 997636418, Δ.Ο.Υ. 

Κορίνθου), με αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 26604 για έργα Οδοποιίας 3ης Τάξης, με μέση έκπτωση 

5,00% επί του προϋπολογισμού της μελέτης. 

 

     Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του 

άρθρ. 105 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

 

      Δ.- Το έργο χρηματοδοτείται από τακτικά έσοδα – πόρους Δήμου με το ποσό των 430.000,00€. 

Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 

2022 με Κ.Α. 30/7333.0018 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές σε 

υποδομές και έργα πρόληψης στην κοινότητα Γαλατακίου (Αριθμός Μελέτης 5/2022)» και είναι 
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πολυτετής δαπάνη, η οποία εκτείνεται στα οικονομικά έτη: έτος 2022 ποσό 200.000,00 € & έτος 

2023 ποσό 230.000,00 € (Α.Α.Υ. 868/2022).  

 

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

      Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33/449/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 26-7-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

Επισυνάπτεται το από 19-7-2022 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης: 

 

 

 

 

Ελληνική Δημοκρατία   

Δήμος Κορινθίων  

Επιτροπή Αξιολόγησης Σύναψης Σύμβασης  

Κόρινθος 19.7.2022 

Αριθμός πρωτ. πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση  : 

27988/15.7.2022 

 

      Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη της Σύμβασης του Έργου  

«Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές σε υποδομές και έργα πρόληψης στην κοινότητα Γαλατακίου» 

 

Με τη διαδικασία της πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων, σε διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρα 32 και 32Α του Ν4412/2016), με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηη  ζζηημμιιώώνν  ααππόό  φφυυσσιικκέέςς  κκαατταασσττρροοφφέέςς  σσεε  υυπποοδδοομμέέςς  κκααιι  έέρργγαα  

ππρρόόλληηψψηηςς  σσττηηνν  κκοοιιννόόττηητταα  ΓΓααλλαατταακκίίοουυ» προϋπολογισμού 430.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}. 

 

Στην Κόρινθο σήμερα, την 19.07.2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα  10:00 οι πιο κάτω: 

4. Αναστασία Θεοδοσίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, πρόεδρος Επιτροπής 

5. Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, Χημικός Μηχανικός, τακτικό μέλος 

6. Βασιλική Φίλη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, τακτικό μέλος 

 

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου» (αριθμ. 31/415/2022 Α.Ο.Ε.), έχοντας 

υπόψη την υπ' αριθμ 27988/15.7.2022  πρόσκληση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων, σε διαπραγμάτευση 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση και ο πρόεδρος της 

Επιτροπής επικοινώνησε με το πρωτόκολλο, από όπου και παρέλαβε τις τρεις προσφορές που υποβλήθηκαν από τους 

τρεις Οικονομικούς Φορείς στους οποίους απευθύνθηκε η Πρόσκληση, οι οποίοι καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα [1]:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [1] 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Αριθμός Πρωτοκόλλου 

1 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 28374/19.7.2022 

2 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 28384/19.7.2022 
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3 Σ. Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε. 28391/19.7.2022 

 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνουμε στην αποσφράγιση των φακέλων προσφορών, και των 

υποφακέλων δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών, επίσης κάνουμε έλεγχο των οικονομικών προσφορών, 

δηλαδή της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους 

σχέσης. 

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση 

προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

Από τον έλεγχο ομαλότητας των προσφορών προκύπτει ότι όλες οι προσφορές είναι ομαλές και καταχωρούνται κατά 

τη σειρά μειοδοσίας στο παρών πρακτικό της επιτροπής ως ακολούθως:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [2] 

Διαγωνιζόμενος Οικονομική Προσφορά (%) 

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 5 % 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 3 % 

Σ. Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε. 2 % 

 

Στη συνέχεια, ελέγχουμε  τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο 

μειοδότη. Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί γίνεται καταγραφή του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής των προσφερόντων:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [3] 

α/α Διαγωνιζόμενος Αριθμός Πτυχίου & 

Τάξη Πτυχίου 

Πλήρωση 

Κριτηρίων 

Επιλογής 

Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης 

1ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 26604 / 3η ΟΔΟΠΟΙΙΑ Χ Χ 

2ος ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 

30535 / 2η ΟΔΟΠΟΙΙΑ Χ Χ 

3ος Σ. Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε. 31006 / 2η ΟΔΟΠΟΙΙΑ Χ Χ 

 

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 27988/15.7.2022 Πρόσκληση  προβαίνουμε στον έλεγχο 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης μόνο για τον 1ο μειοδότη «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» , όπως φαίνεται στον Πίνακα που 

ακολουθεί:  

 

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού  

Απόσπασμα Ποινικού 

Μητρώου  

ΝΑΙ 9165/30.5.2022 

9166/30.5.2022 

9167/30.5.2022 

178367/30.5.2022 

Υπουργείο 

Δικαιοσύνης 

Διαφάνειας & 

Ανθρώπινων 

Δικαιωμάτων 

Φορολογική Ενημερότητα 

Επιχείρησης 

ΝΑΙ 74630545/7.7.2022 (λήξη 7.8.2022) 

 

74331879/2.6.2022 (λήξη 2.8.2022) Κ/Ξ 

 

Στοιχεία Μητρώου - Επιχείρησης 

(προσωποποιημένη πληροφόρηση από το 

TAXIS net.gr, με ημερομηνία εκτύπωσης 

16.7.2022) 

Υ.Δ. 

ΑΑΔΕ 

 

ΑΑΔΕ 

Ασφαλιστική Ενημερότητα 

Επιχείρησης , Κ/Ξ και 

στελεχών 

ΝΑΙ 1356825/6.5.2022  (λήξη την 4.11.2022) 

539150/22.2.2022  (λήξη την 19.8.2022) Κ/Ξ 

1737235/14.6.2022 (13.12.22), 

1735956/14.6.2022 (13.12.22) 

e-ΕΦΚΑ 
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1797934/20.6.2022 (19.8.22) 

Ασφαλιστική Ενημερότητα 

για έργα που εκτελεί  

ΝΑΙ Πίνακας έργων και ασφαλιστικές 

ενημερότητες 

ΕΦΚΑ 

Μη κήρυξη σε πτώχευση, 

αναγκαστική διαχείριση, 

εκκαθάριση κλπ  

ΝΑΙ 248955/3.6.2022 Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας & 

 

1900302.2794107/5.7.2022 Γενικό 

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

Πρωτοδικείο 

Κορίνθου 

 

Επιμελητήριο 

Κορινθίας 

Λοιπές περιπτώσεις 

παραγράφου Α.4. άρθρου 

22 της πρόσκλησης 

ΝΑΙ Υ.Δ. 

 

 

Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 

του απόφαση αποκλεισμού 

(άρθρο 74 Ν4412/2016) 

ΝΑΙ Υ.Δ.  

Παράγραφος Α9 του 

άρθρου 22 της διακήρυξης 

ΝΑΙ Υ.Δ.  

Μη διάπραξη 

επαγγελματικού 

παραπτώματος   

ΝΑΙ 255/60571/31.3.2022  Βεβαίωση  

256/101122/31.3.2022  Βεβαίωση 

8966/50434/18.3.2022  Βεβαίωση 

ΤΕΕ 

Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας  -  Ανεκτέλεστες συμβάσεις 

Μη υπέρβαση ορίου 

ανεκτέλεστου υπολοίπου 

εργολαβικών συμβάσεων 

ΝΑΙ Υ.Δ. και Πίνακας Ανεκτέλεστων Έργων  

 

Κύκλοι Εργασιών, 

Καταθέσεις & Μητρώο 

Παγίων 

ΝΑΙ Κύκλοι Εργασιών ετών 2019,2020 & 2021 

Βεβαίωση υπολοίπου καταθετικών προϊόντων & Μητρώο Παγίων 

Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Βεβαίωση Εγγραφής στο 

ΜΕΕΠ  

ΝΑΙ Δ24/8226/14.9.2021 (λήξη ισχύος 

21.12.2022)  

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ. 

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης Α.Ε. 

Δικαιολογητικά 

νομιμοποίησης 

ΝΑΙ 1900302.2794107/5.7.2022 Γενικό πιστοποιητικό (Επιμελητηρίου 

Κορινθίας) 

1900302.2794115/5.7.2022 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης 

(Επιμελητηρίου Κορινθίας) 

 

ΦΕΚ σύστασης της ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ, με τις τροποποιήσεις του. 

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Α.Ε. (Αριθ. 1911564/17.1.2020 

Ανακοίνωση ΓΕΜΗ) 

Πρακτικό Συνεδρίασης 

συμμετοχής στη διαδικασία 

ΝΑΙ Το υπ αριθμ. 647/16.7.2022 Πρακτικό συνεδριάσεως του ΔΣ της 

ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ, περί συμμετοχής της εταιρείας στη διαδικασία.  

Χορήγηση εξουσιοδότησης και Ορισμό εκπροσώπου. 

 

Ολοκληρώνοντας το Πρακτικό της Επιτροπή εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Κορινθίων την ανάθεση της σύμβασης 

στον προσωρινό ανάδοχο «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 5 %.  

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού 
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Αναστασία Θεοδοσίου    Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου   Βασιλική Φίλη 
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