
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 47 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 18-10-2022 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου, Αντιδήμαρχο 

Θεμάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Προγραμμάτων, 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, 

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 γ)με αριθμό 

40430/19-9-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 399/7-1-

2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου 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, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 

(ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 18η Οκτωβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και 

ώρα 11:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 46540/14-10-2022 

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 επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 

4)Κυριαζής Αντώνιος, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Κορδώσης Χρήστος (ήταν 

εκτός σύνδεσης κατά τη συζήτηση των 3ου και 4ου θεμάτων ημερήσιας διάταξης). 

 Α π ό ν τ ε ς  

       1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Ζώγκος Ανδρέας.   

 

         Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 
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Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 

          Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε. 

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

 

          ΑΠΟΦΑΣΗ 641η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την 

παροχή της υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ ΜΕ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 101.999,92€ (συμπερι-

λαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 7191/14-3-2022)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής 

την υπ’αριθμ.22/294/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Καθορισμός όρων 

διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2022-2023 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

ΟΠΣ 5029440 προϋπολογισμού μελέτης 101.999,92€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός 

μελέτης: 7191/14-3-2022)  καθώς και την υπ’αριθμ.28/363/2022  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

με την οποία αποφασίστηκε η ανάκληση της υπ’αριθμ.22/294/2022 απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής, η ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που εκκίνησε δυνάμει της υπ’αριθμ.πρωτ. 

18605/3-6-2022 διακήρυξης διαγωνισμού και ο εκ νέου καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού 

για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (ΟΠΣ 5029440) 

(ορθή επανάληψη ως προς τον τίτλο της υπηρεσίας) προϋπολογισμού μελέτης 101.999,92€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης:  7191/14-3-2022). Σχετικά εξεδόθη η υπ’αριθμ. 

22227/21-06-2022 διακήρυξη διαγωνισμού, ο οποίος διεξάγεται μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) και με αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού συστήματος : 159273. 

           Επίσης, ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ’αριθμ.22/295/2022 Απόφαση 

αυτών, με θέμα «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2022-

2023 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ ΜΕ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΟΠΣ 5029440 προϋπολογισμού μελέτης 101.999,92€ 

(συμπερι-λαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 7191/14-3-2022)» η οποία με την 

υπ’αριθμ.28/364/2022  ανακλήθηκε και συγκροτήθηκε εκ νέου Τριμελής επιτροπή αξιολόγησης 

διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (ΟΠΣ 5029440) 
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προϋπολογισμού μελέτης 101.999,92€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης:  7191/14-

3-2022). 

          Ακολούθως ο Πρόεδρος  θέτει υπ’όψιν της Επιτροπής το από 15-07-2022 Πρακτικό 1ο της 

Επιτροπής αξιολόγησης για την εν θέματι προμήθεια, που διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή 

με το  υπ’αριθμ.πρωτ. 45331/10-10-2022 έγγραφο, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και έχει ως 

εξής: 

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

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1. 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Β.Α. ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» 

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ 
 

Στην Κόρινθο, την 15η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα 
του Δήμου Κορινθίων (οδός Κολιάτσου 32), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. 
αριθ. 28/364/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει 
ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 159273 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της 
υπ. αριθ. 22227/21-06-2022 διακήρυξης του Δήμου, για την υπηρεσία με τίτλο “ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Β.Α. ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ”, ΟΠΣ 5029440, Προϋπολογισμού 82.258,00€ (άνευ ΦΠΑ), ήτοι 101.999,92€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:  
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Άννα Γιαβάση 

2. Τακτικό Μέλος Παναγιώτα Σανδραβέλη 

3. Τακτικό Μέλος Αντώνιος Σούκουλης 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 22227/21-06-2022 διακήρυξη του Δήμου 
Κορινθίων, για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Β.Α. ΜΕ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ” και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, 
παρατηρεί τα εξής: 
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο 
εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον 
αριθμό 159273. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη 
διακήρυξη η 08/07/2022 και ώρα 14:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών είναι η 15/07/2022 και ώρα 10:00. 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 
σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του 
τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 159273 και διαπίστωσε ότι αφενός ο 
διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν 
υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό ως κάτωθι από τον οικονομικό φορέα: 
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 Οικονομικός φορέας Ημ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς 

1 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΜΚΕ 

07/07/2022 19:06:21 

 
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους 
απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική 
φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω 
διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και «Οικονομικές Προσφορές». Επισημαίνεται 
ότι  σε αυτό το στάδιο το περιεχόμενο των ανωτέρω φακέλων δεν είναι ορατό στους οικονομικούς 
φορείς. 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η μοναδική 
υποβληθείσα  προσφορά είχε λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α 
συστήματος : 
 

 Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς 
συστήματος 

1 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΜΚΕ 

288823 

 
Βάση του  υποβληθέντος  Ε.Ε.Ε.Σ. ο ανωτέρω οικονομικός  φορέας έχει υποβάλλει προσφορά το 
σύνολο του διαγωνισμού. 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη αρχικά στην εξέταση  της προσκόμισης της  εγγυητικής 
συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 και διαπιστώνει ότι έχει υποβληθεί 
εγγυητική συμμετοχής ηλεκτρονικά αλλά δεν έχει κατατεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
2.2.2.1 της αρ. 22227/2022 διακήρυξης, στο οποίο ορίζονται τα εξής: 
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1.  τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.2.1 σύμφωνα με τα οποία: 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων 
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις 
αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, 
όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή 
λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να 
υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες 
ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των 
είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η 
συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των 
οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της 
καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για 
τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς 
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εξακριβώσιμα. Ειδικότερα : α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης 
προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι 
την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. Στη συνέχεια εκδίδεται από την 
αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση 
απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε 
άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης 
σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της εν 
λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 
της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 

2. Τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών σύμφωνα με το οποίο:  
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί 
σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το 
περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι 
υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο 
φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. 
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση 
υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, β) η οποία περιέχει ατελείς, 
ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, 
διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από 
τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 
 
Ε ι σ η γ ε ί τ α ι: 
Α. Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΜΚΕ ως απαράδεκτης  λόγω μη προσκόμισης 
του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.2.1. της αρ. 22227/2022 διακήρυξης   
 
Β. Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.5 της αρ. 
22227/2022 διακήρυξης: 
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε 
λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην 
περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης 
σύμβασης. 
 
Β. Την έγκριση του παρόντος πρακτικού. 
 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε, υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα 

 

 
Η Επιτροπή 

 
Άννα Γιαβάση 

 
Παναγιώτα Σανδραβέλη 

 
Αντώνιος Σούκουλης 
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         Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει:  την έγκριση  του από 15-07-2022 Πρακτικού Αρ.1, 

της Επιτροπής αξιολόγησης, την απόρριψη της μοναδικής υποβληθείσας προσφοράς του οικονομικού 

φορέα ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Μ.Κ.Ε. σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.2.1. της υπ’αριθμ. 22227/2022 διακήρυξης,  την κήρυξη του διαγωνισμού 

ως άγονου και  την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης της εν λόγω δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 3.5 της υπ’αριθμ.22227/2022 διακήρυξης λόγω απόρριψης της μοναδικής 

υποβληθείσας προσφοράς. 

 

          Η Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έχοντας υπ’όψιν την εισήγηση του 

Προέδρου, το Πρακτικό Αρ.1 της Επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, 

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

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά ανωτέρω, και δεδομένου ότι 

τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και 

αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2018)  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

   

         Α.- Εγκρίνει το από 15-07-2022 Πρακτικό Αρ.1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ ΜΕ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 101.999,92€ (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 7191/14-3-2022) 

        Β.- Απορρίπτει την υπό αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος   

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: 288823 προσφορά του οικονομικού φορέα ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Μ.Κ.Ε., ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

3.1.2.1. της υπ’αριθμ. 22227/21-06-2022 διακήρυξης,  

         Γ.- Κηρύσσει τον διαγωνισμό ως άγονο, και ματαιώνει  την διαγωνιστική διαδικασία σύναψης 

της εν λόγω δημόσιας σύμβασης με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ:159273 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.5 της υπ’αριθμ.πρωτ. 22227/21-06-2022  

διακήρυξης λόγω απόρριψης της μοναδικής υποβληθείσας προσφοράς. 

          Δ.- Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.2.1. της υπ’αριθμ. 22227/21-06-

2022 διακήρυξης. Επίσης αποστέλλεται στο αρμόδιο τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, για περαιτέρω ενέργειες. 
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         Ε.-  Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της υπ’αριθμ.πρωτ. 22227/21-06-2022  διακήρυξης. 

 

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 47/641/2022.- 

 

                                                                       Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 24-10-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

Επισυνάπτεται το από 15-07-2022    Πρακτικό 1ο της Επιτροπής διαγωνισμού 

…………..……………………………………………………………………………………………….. 

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

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1. 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Β.Α. ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» 

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ 
 

Στην Κόρινθο, την    15η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 
Κορινθίων (οδός Κολιάτσου 32), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 28/364/2022 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 
159273 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 22227/21-06-2022 διακήρυξης του Δήμου, για την υπηρεσία με τίτλο “ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Β.Α. ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ”, ΟΠΣ 5029440, Προϋπολογισμού 82.258,00€ (άνευ 
ΦΠΑ), ήτοι 101.999,92€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:  
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Άννα Γιαβάση 

2. Τακτικό Μέλος Παναγιώτα Σανδραβέλη 

3. Τακτικό Μέλος Αντώνιος Σούκουλης 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 22227/21-06-2022 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την 
“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
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ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Β.Α. ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ” και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω 
διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής: 
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, 
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα 
αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 159273. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 08/07/2022 και ώρα 14:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών είναι η 15/07/2022 και ώρα 10:00. 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα 
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 159273 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα 
ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό ως κάτωθι από τον οικονομικό 
φορέα: 
 

 Οικονομικός φορέας Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς 

1 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΜΚΕ 

07/07/2022 19:06:21 

 
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση 
των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη 
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την 
παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και «Οικονομικές Προσφορές». Επισημαίνεται ότι  σε αυτό το 
στάδιο το περιεχόμενο των ανωτέρω φακέλων δεν είναι ορατό στους οικονομικούς φορείς. 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η μοναδική υποβληθείσα  
προσφορά είχε λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α συστήματος : 
 

 Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος 

1 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΜΚΕ 

288823 

 
Βάση του  υποβληθέντος  Ε.Ε.Ε.Σ. ο ανωτέρω οικονομικός  φορέας έχει υποβάλλει προσφορά το σύνολο του 
διαγωνισμού. 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη αρχικά στην εξέταση  της προσκόμισης της  εγγυητικής συμμετοχής, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 72 και διαπιστώνει ότι έχει υποβληθεί εγγυητική συμμετοχής ηλεκτρονικά αλλά δεν 
έχει κατατεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2.1 της αρ. 22227/2022 διακήρυξης, στο οποίο ορίζονται τα 
εξής: 
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό 
φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από 
γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1.  τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.2.1 σύμφωνα με τα οποία: 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που 
πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή 
να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) 
ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή 
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δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το 
πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για 
τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς 
εξακριβώσιμα. Ειδικότερα : α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης 
συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της 
εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως 
απαράδεκτης. Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το 
ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την 
έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας 
διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της εν λόγω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 

2. Τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών σύμφωνα με το οποίο:  
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης 
και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 
ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση 
και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της 
παρούσας, β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 
 
Ε ι σ η γ ε ί τ α ι: 
Α. Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΜΚΕ ως 
απαράδεκτης  λόγω μη προσκόμισης του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και 
ώρα αποσφράγισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.2.1. της αρ. 22227/2022 διακήρυξης   
 
Β. Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.5 της αρ. 22227/2022 
διακήρυξης: 
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής 
προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 
7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 
 
Β. Την έγκριση του παρόντος πρακτικού. 
 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, 
υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα 
 

 

 
Η Επιτροπή 

 
Άννα Γιαβάση 

 
Παναγιώτα Σανδραβέλη 
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Αντώνιος Σούκουλης 
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