
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 59 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 14-12-2022 

 

        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 14η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη 

και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 58724/9-12-2022 

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 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)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

       1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 
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2)Πνευματικός Αλέξανδρος, 3)Ζώγκος Ανδρέας, 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 συνδέθηκε. 

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

            ΑΠΟΦΑΣΗ 803η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

προϋπολογισμού μελέτης 588.902,92€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 

23/2020) σε συμμόρφωση με την με αριθμό 1662/2022 απόφαση της Ενιαίας Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)»  υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ΄ αριθ. 

45/437/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθ. 23/2020 

μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν 

λόγω έργου, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 

34481/11-11-2020 διακήρυξη διαγωνισμού, με την οποία ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών η 27-11-2020. Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 93750. 

Ακολούθως, με την υπ΄ αριθ. 60/646/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής α)εγκρίθηκε το από 4-

12-2020 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για την σύναψη 

δημόσιας σύμβασης του εν θέματι έργου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 53/550/2020 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, β)απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα με την 

επωνυμία ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 

172281, και γ)ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία 

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 171611 και αριθμό 

εγγραφής στο ΜΕΕΠ 26604 για έργα Οικοδομικά 2ης Τάξης, με μέση έκπτωση 48,23% επί του 

προϋπολογισμού της μελέτης. 

Με την υπ΄ αριθ. 6/49/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής διατυπώθηκαν οι απόψεις του Δήμου 

Κορινθίων ως αναθέτουσας αρχής για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το ανωτέρω έργο επί της 

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

άσκησε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ, η οποία κατατέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στις 5-

2-2021 και έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ τον αριθμό 277/5-2-2021, και η οποία 
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στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά της με αριθμό 60/646/2020 απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 23/2020) 588.902,92€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  Επί της εν 

λόγω προδικαστικής προσφυγής εκδόθηκε η με αριθμό 587/2021 απόφαση Α.Ε.Π.Π. 2ο Κλιμάκιο, 

δυνάμει της οποίας απορρίφθηκε η ως άνω αναφερόμενη προδικαστική προσφυγή. 

Κατόπιν των ανωτέρω ο προσωρινός ανάδοχος οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ 

Α.Ε. κλήθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. 8511/1-4-2021 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Στη συνέχεια, με την υπ΄ αριθ. 17/168/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής α)εγκρίθηκε το από 

14-4-2021 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου της 

επιτροπής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 93750 για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του 

έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού 

μελέτης (Α.Μ. 23/2020) 588.902,92€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), και β) ανακηρύχθηκε 

ανάδοχος και κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του εν λόγω έργου στον 

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

Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 171611 και αριθμό 

εγγραφής στο ΜΕΕΠ 26604 για έργα Οικοδομικά 2ης Τάξης, με μέση έκπτωση 48,23% επί του 

προϋπολογισμού της μελέτης.  Επισημαίνεται ότι η εν λόγω απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

μέχρι στιγμής δεν έχει κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού και δεν έχει υποβληθεί 

στα αρμόδια όργανα για τους απαιτούμενους ελέγχους, διότι εν τω μεταξύ γνωστοποιήθηκε στον 

ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ η με αριθμό καταχώρησης ΑΝΜ31/8-4-2021 

αίτηση αναστολής της εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ, και σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4.3 «Προδικαστικές Προσφυγές/ 

Προσωρινή δικαστική προστασία» του άρθρου 4  της υπ΄ αριθ. 34481/11-11-2020 διακήρυξης 

διαγωνισμού «…Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 

προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά…».   

Με την υπ΄ αριθ. 280/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος 

του Δήμου Κορινθίων ο δικηγόρος Κορίνθου κ. Αλέξανδρος Γκουργιώτης, με εντολή να 

παρασταθεί στη δικάσιμο της 23-6-2021 ή και σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά την εκδίκαση της με αριθμό καταχώρησης δικογράφου 

ΑΝΜ31/2021 αίτησης αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης της εταιρείας με την 

επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» κατά της Αρχής Εξέτασης 
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Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και κατά του Δήμου Κορινθίων για την αναστολή εκτέλεσης 

πράξεων που αφορούν στον διαγωνισμό του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 588.902,92€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

(μελέτη με αριθ. 23/2020), να καταθέσει υπόμνημα – προτάσεις, ως απαιτείται, και να ενημερώσει 

τον Δήμο σχετικά.  Με την απόφαση με αριθμό Ν36/2021 του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης 

Ακυρωτική Διαδικασία Τμήμα Α΄ Μονομελές έγινε δεκτή η ως άνω αναφερόμενη αίτηση και 

ανεστάλη η εκτέλεση α)της με αριθμό 587/2021 του 2ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. και β)της με αριθμό 

60/646/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων κατά το μέρος που έκανε 

αποδεκτές τις προσφορές των οικονομικών φορέων VAST ΜΑΚΕ ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΗ – 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε..   

Δυνάμει της υπ΄ αριθ. 382/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ζητήθηκε η παράταση του 

χρόνου ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 23/2020) 

588.902,92€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) οικονομικών φορέων με τις επωνυμίες «ΠΙΣΤΕΥΟΣ 

Α.Ε.», «VAST-MAKE I.K.E. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» και «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.»  για έξι (6) 

μήνες, έως την 27-2-2022 με αντίστοιχη παράταση των εγγυητικών επιστολών. 

Mε την με αριθμό καταχώρησης δικογράφου ΑΚ16/20-3-2022 ο οικονομικός φορέας με την 

επωνυμία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ κατέθεσε αίτηση ακύρωσης 

(μετά την έκδοση της υπ΄ αριθ. Ν36/2021 απόφασης αναστολής Ν. 4412/2016 του Α΄ Μονομελούς 

Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και κατά του Δήμου Κορινθίων για την 

ακύρωση α)της με αριθμό 587/2021 του 2ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π., β)της με αριθμό 60/646/2020 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων κατά το μέρος που έκανε αποδεκτές τις 

προσφορές των οικονομικών φορέων VAST ΜΑΚΕ ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και 

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. και γ)κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή 

παράλειψης της ΑΕΠΠ και της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Κορινθίων). 

Με την υπ΄ αριθ. 13/179/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε να 

ακολουθηθεί η διαδικασία ματαίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 106 του ν.4412/2016, 

όπως ισχύει, του εν λόγω ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 93750 για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του 

έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. 

Με την υπ΄ αριθ. 31/409/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε νέα επιτροπή 

αξιολόγησης διαδικασιών για τη συνέχιση της διαδικασίας σχετικά με τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης για το ανωτέρω έργο, λόγω αδυναμίας συνεδρίασης της επιτροπής αξιολόγησης, που 

είχε οριστεί με την υπ΄ αριθ. 53/550/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
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Με την υπ΄ αριθ. 38/519/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, αποφασίστηκε η έγκριση του 

από 18-08-2022 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης του εν θέματι έργου και η ματαίωση της διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 

106 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, του διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 93750 για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του εν λόγω έργου, 

διότι οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι, που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα 

αρχή, καθώς μεγάλο μέρος του αντικειμένου του έργου έχει εκτελεστεί από την υπηρεσία 

αυτεπιστασίας του Δήμου, λόγω των αναγκών του Δήμου και λόγω της καθυστέρησης, με 

αποτέλεσμα να αλλάζει το αντικείμενο του έργου. 

Τέλος, με την υπ΄ αριθ. 47/638/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής διατυπώθηκαν οι απόψεις 

της, ως αναθέτουσας αρχής για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 

588.902,92€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 23/2020), επί της από 7-10-2022 με 

αριθμό ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 1409/10-10-2022 προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (νυν Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ), που 

άσκησε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

A.E., η οποία υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

στις 7-10-2022 και έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 1409/10-10-2022, κι οποία 

στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά της με αριθμό 38/519/2022 απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

προϋπολογισμού μελέτης 588.902,92€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 23/2020) 

και ματαίωσης της διαδικασίας διαγωνισμού για το εν λόγω έργο. 

  Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την με αριθμό 1665/2022 

απόφαση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) – 6ο Κλιμάκιο, η οποία δέχεται την 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 1409/10-10-2022 προδικαστική προσφυγή, που άσκησε 

ο οικονομικός φορέας εταιρεία με δ.τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ A.E., και ακυρώνει την με αριθμό 

38/519/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης 

διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το εν θέματι έργο και ματαίωσης της 

διαδικασίας για τον ανωτέρω αναφερόμενο διαγωνισμό. 

  Επίσης, θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 9-12-2022 πρακτικό της επιτροπής 

αξιολόγησης διαδικασιών του ως άνω διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα κι έχει 

ως εξής: 

 

ΑΔΑ: 6ΠΨΥΩΛ7-ΔΙΗ



 

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης 
για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση – Διαμόρφωση κοιμητηρίων 

Δήμου Κορινθίων» 
σε συμμόρφωση με την αριθ. 1664/2022 Απόφαση του 6ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

 

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 «Συντήρηση - 

Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων» 23/2020 μελέτης προϋπολογισμού 588.902,92 ευρώ 

[συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ]. 
 
Στην Κόρινθο την 9.12.2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 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 Τ.Ε., τακτικό μέλος, 
 
που αποτελούμε την νέα επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου: 
«Συντήρηση - Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων» (υπ΄ αριθ. 31/409/2022 Α.Ο.Ε. Δήμου 
Κορινθίων, περί συγκρότησης νέας επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της σύμβασης), έχοντας 
υπόψη 

• την υπ΄ αριθ. 34481/11.11.2020 αναλυτική διακήρυξη,  

• την υπ’ αριθμ. 38/519/2023 προηγούμενη Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΝΚΚΩΛ7-
26Ρ) 

• την από 7/10/2022 Προδικαστική Προσφυγή με αριθμό ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 1409/10-10-2022 της 
εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ A.E.» 

• την υπ΄ αριθμ. 47/638/2022 προηγούμενη Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΣ5ΠΩΛ7-
ΞΚΛ) 

• την υπ’ αριθμ. 1665/2022 απόφαση του 6ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με την οποία:                                          
γίνεται δεκτή η προσφυγή της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ A.E.» & ακυρώνεται η με αριθμό 38/519/2022 
προηγούμενη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων 

• το γεγονός ότι μέχρι την 28-12-2022 η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να συμμορφωθεί με το 
περιεχόμενο της αριθ. 1665/2022 αποφάσεως του 6ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στα άρθρα 367 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 3 του ν. 4912/2022, 

διορθώνουμε το από 18/8/2022 πρακτικό μας, ως προς τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης του 
έργου «Συντήρηση – Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων» (Α.Μ. 23/2020), εφαρμόζοντας 
τα όσα αναφέρονται στην υπ΄ αριθ.: 1665/2022 αποφάσεως του 6ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.: 
και εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθιών: 
(α) όπως ακυρώσει την με αριθμό 38/519/2022 προηγούμενη Απόφασή της & 
(Β) τη μη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης του έργου «Συντήρηση – Διαμόρφωση Κοιμητηρίων 
Δήμου Κορινθίων» (Α.Μ. 23/2020). 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του παρόντος πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει. 
 

  Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, που 

ορίζει ότι «οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ», ο 

Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση του από 9-12-2022 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης 

διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του εν θέματι έργου, τη συμμόρφωση του Δήμου 

Κορινθίων με την με αριθμό 1665/2022 απόφαση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) – 6ο Κλιμάκιο, που εκδόθηκε επί της Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 

1409/10-10-2022 προδικαστικής προσφυγής, που άσκησε ο οικονομικός φορέας εταιρεία με δ.τ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ A.E. κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά της με αριθμό 38/519/2022 απόφασης 

ΑΔΑ: 6ΠΨΥΩΛ7-ΔΙΗ



 

Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη 

σύναψη δημόσιας σύμβασης για το εν θέματι έργο και ματαίωσης της διαδικασίας για τον ανωτέρω 

αναφερόμενο διαγωνισμό, την ανάκληση της με αριθμό 38/519/2022 απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής και την μη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση 

του έργου «Συντήρηση – Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων» (αριθμός μελέτης 23/2020) 

με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 93750, όπως 

ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 9-12-2022 ως άνω πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης 

διαδικασιών. 

        Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, την με αριθμό 38/519/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, την με 

(ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 1409/10-10-2022 προδικαστική προσφυγή, την με αριθμό 1665/2022 απόφαση 

Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. – 6ο Κλιμάκιο, το από 9-12-2022 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών 

διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του 

Ν.3463/2006, όπως ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, του Ν.4497/2017, 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 ΟΜΟΦΩΝΑ 

                  

  Α.- Εγκρίνει το από 9-12-2022 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 588.902,92€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός 

μελέτης 23/2020), το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. 

  Β.- Ορίζει τη συμμόρφωση του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 367 του ν. 

4412/2016, όπως ισχύει, με την με αριθμό 1665/2022 απόφαση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) – 6ο Κλιμάκιο, που εκδόθηκε επί της Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 

ΕΑΔΗΣΥ 1409/10-10-2022 προδικαστικής προσφυγής, που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας 

εταιρεία με την επωνυμία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

– ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ A.E. και στράφηκε κατά του 

Δήμου Κορινθίων και κατά της με αριθμό 38/519/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί 

έγκρισης πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το 

ανωτέρω έργο και ματαίωσης της διαδικασίας για τον ανωτέρω αναφερόμενο διαγωνισμό, η οποία 

απόφαση Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. δέχεται την με (ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 1409/10-10-2022 προδικαστική προσφυγή, 

που άσκησε ο οικονομικός φορέας εταιρεία με δ.τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ A.E., και ακυρώνει την με 

αριθμό 38/519/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

  Γ.- Ανακαλεί την με αριθμό 38/519/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 

πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο 

ΑΔΑ: 6ΠΨΥΩΛ7-ΔΙΗ



 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 

588.902,92€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 23/2020) και ματαίωσης της 

διαδικασίας για τον ανωτέρω αναφερόμενο διαγωνισμό. 

  Δ.- Ανακαλεί τη ματαίωση της διαδικασίας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με αύξοντα 

αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 93750 για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 588.902,92€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός 

μελέτης 23/2020). 

  Η παρούσα αποστέλλεται στην αρμόδια επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης του ανωτέρω έργου, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 31/409/2022 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, για τις ενέργειές της. 

 

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

             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 59/803/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 22-12-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

Επισυνάπτεται το από 9-12-2022 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών: 

 

 

                                                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ    
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
Επιτροπή Διαγωνισμού Έργου.  

 
Κόρινθος, 9.12.2022 
 
Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης: 34481/11.11.2020 
ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC007628180 
Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 93750 

 

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης 
για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση – Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων» 

σε συμμόρφωση με την αριθ. 1664/2022 Απόφαση του 6ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
 

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 

ΑΔΑ: 6ΠΨΥΩΛ7-ΔΙΗ



 

(χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση - Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων» 23/2020 

μελέτης προϋπολογισμού 588.902,92 ευρώ [συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ]. 
 
Στην Κόρινθο την 9.12.2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 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 Τ.Ε., τακτικό μέλος, 
 
που αποτελούμε την νέα επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου: «Συντήρηση - Διαμόρφωση 
κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων» (υπ΄ αριθ. 31/409/2022 Α.Ο.Ε. Δήμου Κορινθίων, περί συγκρότησης νέας επιτροπής 
αξιολόγησης της σύναψης της σύμβασης), έχοντας υπόψη 

• την υπ΄ αριθ. 34481/11.11.2020 αναλυτική διακήρυξη,  

• την υπ’ αριθμ. 38/519/2023 προηγούμενη Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΝΚΚΩΛ7-26Ρ) 

• την από 7/10/2022 Προδικαστική Προσφυγή με αριθμό ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 1409/10-10-2022 της εταιρείας 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ A.E.» 

• την υπ΄ αριθμ. 47/638/2022 προηγούμενη Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΣ5ΠΩΛ7-ΞΚΛ) 

• την υπ’ αριθμ. 1665/2022 απόφαση του 6ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με την οποία:                                          
γίνεται δεκτή η προσφυγή της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ A.E.» & ακυρώνεται η με αριθμό 38/519/2022 προηγούμενη 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων 

• το γεγονός ότι μέχρι την 28-12-2022 η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της αριθ. 
1665/2022 αποφάσεως του 6ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 367 του ν. 
4412/2016 και 3 παρ. 3 του ν. 4912/2022, 

διορθώνουμε το από 18/8/2022 πρακτικό μας, ως προς τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης του έργου «Συντήρηση 
– Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων» (Α.Μ. 23/2020), εφαρμόζοντας τα όσα αναφέρονται στην υπ΄ αριθ.: 
1665/2022 αποφάσεως του 6ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.: 
και εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθιών: 
(α) όπως ακυρώσει την με αριθμό 38/519/2022 προηγούμενη Απόφασή της & 
(Β) τη μη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης του έργου «Συντήρηση – Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων» 
(Α.Μ. 23/2020). 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του παρόντος πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει. 
 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1….    2….      3…. 
 
 
Αναστασία Θεοδοσίου  Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου   Βασιλική Φίλη 

ΑΔΑ: 6ΠΨΥΩΛ7-ΔΙΗ
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