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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 52
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 10-11-2020
Η Οικονοµική Επιτρoπή τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

∆ήµαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο ∆ηµήτριο, Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, ∆ηµοτική Σύµβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 6)Πνευµατικό
Αλέξανδρο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε
αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)µε αριθµό 30467/4-9-2019 απόφαση ∆ηµάρχου
Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε σήµερα τηv 10η Νοεµβρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 9:00 σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. πρωτ. 34137/6-11-2020 πρόσκληση τoυ
Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της, για vα
συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν µε την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του ∆ήµου
Κορινθίων.
Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,
εκλεγµένο µε την αριθµ. 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ' αριθµ.
πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη
της µειοψηφίας «∆ύναµη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, µε την
σειρά εκλογής της αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ.
Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την κάτωθι πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα επτά (7) µέλη και έτσι
υπήρχε vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος
Γεώργιος, 5)Πνευµατικός Αλέξανδρος (αποχώρησε µετά το πέρας της συζήτησης του 13ου
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης), 6)Ταγαράς Βασίλειος (ήταν εκτός αιθούσης από την συζήτηση
του 7ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης και έως το πέρας της συνεδριάσεως), 7)Σταυρέλης Νικόλαος.
Απόντες
1)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 2)Πλατής Σπυρίδων.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 534η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση
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πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης για το έργο ΕΠΙΣΚΕΥΗ
∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισµού µελέτης (Α.Μ.22/2020) 60.000,00€
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)» υπενθυµίζει στα µέλη της Επιτροπής την υπ' αριθµ.45/436/2020
απόφασή της, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δηµοπράτησης και ο
ενδεικτικός προϋπολογισµός της υπ'αριθµ.22/2020 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδοµίας για το εν λόγω έργο και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού για
την εκτέλεση αυτού, καθώς και την υπ'αριθµ.48/458/2020 απόφασή της µε την οποία συγκροτήθηκε
επιτροπή αξιολόγησης και διενέργειας διαδικασιών συνοπτικών διαγωνισµών. Σχετικά εκδόθηκε η
υπ'αριθµ. Πρωτ.30865/13-10-2020 διακήρυξη διαγωνισµού, µε ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού
την 27-10-2020.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν της Επιτροπής το από 27-10-2020 Πρακτικό αποσφράγισης
προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών της
Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού, το οποίο έχει ως εξής :
Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη ∆ηµοσίας Σύµβασης του Έργου
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ»
Συνοπτικού διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) για
την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ»
προϋπολογισµού 60.000,00 € (µε ΦΠΑ).

Στην Κόρινθο σήµερα, την 27.10.2020 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 οι πιο κάτω:
1. Αναστασία Θεοδοσίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος ∆ήµου Κορινθίων,
πρόεδρος επιτροπής
2. Νικόλαος Κουϊνης, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος ∆ήµου Κορινθίων, τακτικό µέλος και
3. Βασιλική Φίλη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος ∆ήµου Κορινθίων, αναπληρωµατικό µέλος
που αποτελούµε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύµβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ
∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ» (αριθ. 48/458/2020 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης
επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της σύµβασης), έχοντας υπόψη την υπ' αριθ. 30865/13-10-2020
αναλυτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου Κορινθίων, συνήλθαµε σε τακτική συνεδρίαση και προβαίνουµε
στην αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και του υποφακέλου “Οικονοµική
Προσφορά” .
Οι συµµετέχοντες καταχωρούνται στον επόµενο Πίνακα [1]:

ΠΙΝΑΚΑΣ [1]
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
1
ΒΑΣΙΛΗΣ Α. ΜΗΤΑΚΙ∆ΗΣ
2
ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.
3
ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
4
Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
5
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ακολούθως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει, κατά σειρά µειοδοσίας, σε έλεγχο των
οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων. Από τον έλεγχο προκύπτει ότι όλες οι οικονοµικές
προσφορές είναι δεκτές και καταχωρούνται κατά τη σειρά µειοδοσίας στο παρόν πρακτικό της
επιτροπής ως ακολούθως:
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ΠΙΝΑΚΑΣ [2]
∆ιαγωνιζόµενος
ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.
ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΑΣΙΛΗΣ Α. ΜΗΤΑΚΙ∆ΗΣ

Οικονοµική Προσφορά (%)
55 %
38 %
37 %
31 %
20 %

Στη συνέχεια, ελέγχουµε τα δικαιολογητικά συµµετοχής – ΤΕΥ∆, 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]
∆ιαγωνιζόµενος
ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.
ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΑΣΙΛΗΣ Α. ΜΗΤΑΚΙ∆ΗΣ

Αριθµός
Πτυχίου
26604
9117
30487
30583
12643

Τάξη Πτυχίου

ΤΕΥ∆

2η Οικοδοµικά
1η Οικοδοµικά
2η Οικοδοµικά
2η Οικοδοµικά
2η Οικοδοµικά

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Ολοκληρώνοντας το Πρακτικό της η Ε.∆. εισηγείται στην Ο.Ε. του ∆ήµου Κορινθίων την ανάθεση
της σύµβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε», µε µέση έκπτωση 55 %.
Αφού έγινε η σύνταξη του παρόντος πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόµος ορίζει.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 27-10-2020 πρακτικού
Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού και την ανάδειξη του οικονοµικού φορέα «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» ως
προσωρινού αναδόχου του εν λόγω έργου, µε µέση έκπτωση 55% επί του προϋπολογισµού της µελέτης.
Η Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπ'όψιν την εισήγηση
του Προέδρου, το από 27-10-2020 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού, τις διατάξεις
του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν.4555/2018,
του Ν.4412/2016, του Ν.4605/2019, του Ν.4608/2019, όπως ισχύουν, καθώς και όλες τις ισχύουσες
σχετικές νοµοθετικές διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 27-10-2020 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού, για την
εκτέλεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισµού
µελέτης (Α.Μ. 22/2020) 60.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ),
Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισµού τον οικονοµικό φορέα
«ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» µε αριθµό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 26604 για έργα ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 2 ης Τάξης µε
µέση έκπτωση 55% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται
στο από 27-10-2020 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού.
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Γ.- Κάνει γνωστό στους συµµετέχοντες ότι για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας πράξης
έχει ισχύ το άρθρο 127 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. Ειδικότερα στην περίπτωση ένστασης κατά της
παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκησή της είναι πέντε (5) ηµέρες
από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η
ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 52/534/2020.Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 17-11-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

