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Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2α  του μηνός 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. 11046/29-7-2022 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου της που δόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010).   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Σοφία 

Παπαδημητρίου, ως γραμματέας – πρακτικογράφος της Ο.Ε. 

        Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών 

ευρέθησαν παρόντα τα 5. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1/Τσιώτος Βλάσιος, Πρόεδρος 2/Λόντος Αναστάσιος, 

3/Αποστολόπουλος Σπυρίδων 4/ Καραβάς Ανδρέας 5/Καραβάς Σπυρίδων.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1/ Ανδρικόπουλος Ηλίας 2/Αγγελίδης Απόστολος αν και προσκλήθηκαν 

νόμιμα και εμπρόθεσμα.    

 

Αριθμός  απόφασης 229/2022 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 

4412/2016 για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ», συγκρότηση επιτροπής 

διαπραγμάτευσης. 

 

Αρχομένης της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Ο.Ε. αφού διαπίστωσε την 

ύπαρξη απαρτίας, προχώρησε στην εισήγηση του 1ου  θέματος της ημερήσιας 

διάταξης περί λήψης απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 

χωρίς δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για το έργο  

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -

ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ», συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης, είπε τα εξής: 

 

Α. Με την αριθ. 5890/12-1-2021 (ΑΔΑ: ΨΦΚΟ46ΜΤΛ6-ΟΨΛ) απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, εντάχθηκε το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» στον 

Άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα Ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της 

υπαίθρου και των οικισμών» του Προγράμματος «Α. Τρίτσης», για συνολικό ποσό 

3.306.076,00€, κατόπιν υποβολής πρότασης με την με αριθμό 67/2021 (ΑΔΑ: 

ΩΚΟΘΩΞΠ-ΤΕΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την με αριθ. πρωτ. 

3288/1-4-2021 αίτηση χρηματοδότησης προς την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ. 

Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, το φυσικό αντικείμενο της πράξης 

αφορά στη βελτίωση αγροτικού δικτύου 39km περίπου του Δήμου Ξυλοκάστρου – 

Ευρωστίνης, ποσού 3.600.000,00€ (Υποέργο 1). Επίσης, περιλαμβάνεται και 

συνοδό έργο σύνταξης του φακέλου υποβολής της πρότασης για ένταξη του έργο 

στο Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης» ποσού 6.076,00€. Η χρηματοδότηση του έργου 

πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών & Δανείων, το οποίο συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ 

του δήμου και του ανωτέρω Ταμείου και αποπληρώνεται από πόρους του ΠΔΕ του 

ΥΠΕΣ. 
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Β. Με την αριθ. 3/2022 (ΑΔΑ: ΨΙΛΠΩΞΠ-ΤΦ4) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής αποφασίστηκε η αποδοχή χρηματοδότησης του ανωτέρω ποσού και στη 

συνέχεια το ποσό του Υποέργου 1 (3.600.00,00€) εγγράφηκε στον Κ.Α. 64.7323.06 

του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. 

 

Γ. Εν συνεχεία, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με την με αριθ. 

πρωτ. 3763-6/17-2-2022 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ενέκρινε τη 

χορήγηση επενδυτικού δανείου στο Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης ποσού 

3.606.076,00€ για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών 

δρόμων Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης» ενταγμένης στο Ειδικό Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης».  

Οι όροι του δανείου απεστάλησαν στο δήμο με το με αριθ. πρωτ. 17810/23-2-2022 

έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.  

Ακολούθως η Οικονομική Επιτροπή με την με αριθμό 54/2022 (ΑΔΑ: Ω8ΡΨΩΞΠ-

ΝΞ3) απόφασή της, αποδέχθηκε τους όρους του δανείου.   

  

Δ. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7095/02-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΔΙ46ΜΚ6Π-Ρ4Π) 

απόφαση  του κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κηρύχθηκε ο Δήμος 

Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, 

για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που 

προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (θεομηνία), που εκδηλώθηκαν την 29-

09-2018 και προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις, κ.λπ. Λόγω των ζημιών που 

προκλήθηκαν από τη θεομηνία αλλά των μεταγενέστερων ακραίων καιρικών 

φαινομένων, τα οποία έπληξαν το δήμο και είτε επιδείνωσαν την άθλια κατάσταση 

στην οποία είχαν περιέλθει οι δρόμοι μετά την αρχική θεομηνία είτε δημιούργησαν 

επιπρόσθετες μεγάλες ζημιές σε αυτούς, μεταξύ άλλων και στο οδικό αγροτικό 

δίκτυο, ο δήμος μας συνεχίζει να βρίσκεται, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

πολιτικής προστασία με αλλεπάλληλες αποφάσεις του κ. Γενικού Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα εκδόθηκαν οι εξής παρατάσεις με ισάριθμες 

αποφάσεις του ανωτέρω οργάνου: Αριθ. πρωτ. 1949/13-3-2019 (ΑΔΑ: 

ΨΡΦΑ46ΜΚ6Π-ΒΚ0), αριθ. πρωτ. 6424/5-9-2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΝ46ΜΚ6Π-Γ52), αριθ. 

πρωτ. 2316/1-4-2020 (ΑΔΑ: Ω6ΥΜ46ΜΤΛΒ-ΦΡΟ), αριθ. πρωτ. 2503/29-3-2021 

(ΑΔΑ: Ω52Φ46ΜΤΛΒ-1ΞΩ) και αριθ. πρωτ. 8816/1-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΓΙΕ46ΝΠΙΘ-

ΨΩΥ) και τέλος με αριθ. πρωτ. 2312/1-4-2022 (ΑΔΑ:99ΖΓ46ΝΠΙΘ-ΛΤΙ), με την 

οποία δίνεται παράταση της κήρυξης σε κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής 

προστασίας του δήμου έως 3-10-2022, καθώς, όπως αναφέρει το σκεπτικό της 

τελευταίας ως άνω απόφασης «το έργο της διαχείρισης των συνεπειών (πλημμύρες, 

κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν 

την 29 Σεπτεμβρίου 2018 στην παραπάνω περιοχή δεν έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα 

με τα ανωτέρω 8 και 9 σχετικά». 

 

Ε. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης 

συνέταξε την με αριθμό 145/2020 μελέτη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» και προϋπολογισμό 

2.903.225,81€ χωρίς ΦΠΑ και 3.600.000,00€ με ΦΠΑ 24%.  

Η μελέτη αυτή συντάχθηκε λόγω των επιπτώσεων της ανωτέρω θεομηνίας 

(πλημμύρα) που έπληξε το Δήμο Ξυλοκάστρου -Ευρωστίνης στις 29 Σεπτεμβρίου 

2018 αλλά και εξαιτίας επόμενων από αυτή ακραίων καιρικών φαινομένων, τα 

οποία είχαν ως συνέπεια την πρόκληση εκτεταμένων ζημιών, μεταξύ άλλων και στο 

οδικό δίκτυο των υφιστάμενων αγροτικών δρόμων του δήμου. Στη μελέτη, αφενός 

προσδιορίζονται με ακρίβεια οι θέσεις και η εκάστοτε φύση των παρεμβάσεων, 

αφετέρου γίνεται σαφές ότι δεν θα μεταβληθούν τα υπάρχοντα γεωμετρικά στοιχεία 

των οδών. Η μελέτη προβλέπει τα εξής είδη εργασιών/παρεμβάσεων σε αγροτικούς 

δρόμους συνολικού μήκους περίπου 39km: α) χωματουργικές εργασίες, β) τεχνικά 

έργα (σωληνωτά έργα παροχέτευσης ομβρίων υδάτων, ράμπες πρόσβασης, 

κατασκευή τοιχίων, κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού, τσιμεντοστρώσεις/ιρλανδικές 

τάφρους), οδοστρωσία και ασφαλτικά.  
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Στ. Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης είναι ένας κατεξοχήν «αγροτικός 

δήμος», ο οποίος απαρτίζεται από δύο δημοτικές ενότητες (Ξυλοκάστρου και 

Ευρωστίνης), από 35 Κοινότητες, παραλιακές, ημιορεινές και ορεινές, έχει έκταση 

411,7 τ. χλμ. διαθέτει δε εκτεταμένο δίκτυο αγροτικών δρόμων, το οποίο 

εξυπηρετεί πλήθος αγροτών και αγροτικών καλλιεργειών κυρίως ελιές, αμπέλια, 

λεμονιές, μηλιές, κερασιές κ.α.  αλλά και κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους.  

Ζ. Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περίπτ. γ΄ ν. 4412/2016, οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν 

λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την 

αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται 

για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.  

 Η. Κρίνεται απολύτως απαραίτητη η άμεση ανάθεση της εκτέλεσης του 

ανωτέρω έργου, χωρίς τήρηση των συνήθων διαδικασιών, βάσει της διάταξης του 

άρθρου 32 παρ.2γ΄ ν. 4412/2016, δεδομένου ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις 

που θέτει το άρθρο αυτό και συγκεκριμένα:  

 

1) Υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη για άμεση επισκευή των βλαβών που 

προκλήθηκαν από την καταστροφική πλημμύρα της 29-9-2018 στο οδικό δίκτυο 

του δήμου αλλά και από μεταγενέστερα ακραία καιρικά φαινόμενα, σε όσο το 

δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα, για την αποκατάσταση της 

προσβασιμότητας των οδών τόσο για την ικανοποίηση των αναγκών διέλευσης 

των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων των περιοχών παρέμβασης, όσο 

και για την ικανοποίηση άλλου είδους άμεσων και επιτακτικών αναγκών όπως 

π.χ. αποψίλωση πρανών, πυρόσβεση.  Η ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης δεν 

συμβιβάζεται με τις χρονοβόρες διαδικασίες που επιτάσσουν άλλες διατάξεις του 

ν. 4412/2016. Η προσφυγή στη συγκεκριμένα διαδικασία και όχι στις ανοικτές 

και κλειστές διαδικασίες του ν. 4412/2016 κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι οι 

προαναφερόμενες διαδικασίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, αν υπολογίσει κανείς 

όχι μόνο τις προθεσμίες δημοσίευσης, αλλά και τα επιμέρους στάδια διενέργειας 

αυτών, τις προθεσμίες για άσκηση προσφυγών και το γεγονός ότι σε περίπτωση 

άσκησης προσφυγής ή/και αίτησης αναστολής ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ, η υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης μπορεί να καθυστερήσει για χρονικό διάστημα πολλών 

μηνών. 

2) Η κατεπείγουσα ανάγκη οφείλεται σε γεγονός απρόβλεπτο για την αναθέτουσα 

αρχή (θεομηνία) το οποίο φυσικά δεν απορρέει από δική της ευθύνη. 

3) Υφίσταται αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ του απρόβλεπτου γεγονότος της αρχικής 

θεομηνίας και των μεταγενέστερων αυτής ακραίων καιρικών φαινομένων και της 

κατεπείγουσας ανάγκης που προέκυψε λόγω αυτών για επισκευή των αγροτικών 

οδών.  

Το αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο μεσολάβησε μεταξύ αφενός της 

θεομηνίας της 29-9-2018 και αφετέρου της ολοκλήρωσης της σύνταξης της μελέτης 

και της τελικής δρομολόγησης της σχετικής διαδικασίας, οφείλεται στα εξής 

γεγονότα: 

α) Λόγω του μεγάλου δικτύου των αγροτικών δρόμων και του αριθμού των 

κοινοτήτων από τα οποία απαρτίζεται ο δήμος, ήταν ιδιαίτερα επίπονος και 

χρονοβόρος ο εντοπισμός και η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε όλη τους την 

έκταση,  από τους μηχανικούς της τεχνικής υπηρεσίας. Επιπλέον, μετά τη θεομηνία 

της 29/9/2018 έπληξαν το δήμο μας και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία 
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είχαν ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της κατάστασης του αγροτικού δικτύου, 

γεγονός που ανάγκασε την τεχνική υπηρεσία του δήμου να τροποποιεί συνεχώς το 

τεχνικό αντικείμενο της μελέτης αποκατάστασης των ζημιών. Στο πλαίσιο αυτό 

πρέπει να γίνει αναφορά στην «μικρή» σε δυναμικότητα τεχνική υπηρεσία του 

Δήμου: Στο Τμήμα Τεχνικών Έργων αυτής, το οποίο είναι επιβαρυμένο με 

διαφορετικά και πολλά αντικείμενα, υπηρετούν μόνο τρεις πολιτικοί μηχανικοί, 

συμπεριλαμβανομένου του προϊσταμένου.  

β) η απόφαση ένταξης και χρηματοδότησης του έργου από το Πρόγραμμα 

«Αντώνης Τρίτσης» εκδόθηκε πολύ πρόσφατα, στις 12-1-2022, ο δε 

προϋπολογισμός του δήμου τρέχοντος έτους νομιμοποιήθηκε από την 

αποκεντρωμένη διοίκηση στις 3-5-2022. 

γ) η επιβολή των μέτρων περιορισμού μετάδοσης της COVID -19, η οποία 

δημιούργησε προβλήματα στη δράση και λειτουργία του δήμου. 

Λόγω των ανωτέρω προτείνονται:    

 

1. Η έγκριση προσφυγής στη 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 έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»/Υποέργο 1», προϋπολογισμού 

3.600.000,00€ με ΦΠΑ (αριθμός μελέτης 145/2020), δεδομένου ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που θέτει το συγκεκριμένα άρθρο κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα 

ανωτέρω.   

 

2. Η κατάρτιση καταλόγου με δύο (2) υποψήφιους οικονομικούς φορείς και 

συγκεκριμένα τις εταιρείες: 

α) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. (ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ, Μιχ. Καραολή 53 Ξάνθη- Τ.Κ. 67100, ΑΦΜ 998758481 

ΔΟΥ Ξάνθης και 

β) ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. ( ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 25ης Μαρτίου 11 – 

Κιάτο Κορινθίας - Τ.Κ. 20200, τηλ. 2742025000, ΑΦΜ 997636418 ΔΟΥ Κορίνθου), 

στις οποίες θα αποσταλεί η πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής 

αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»/Υποέργο 1», συνοδευόμενη από το πλήρες 

τεύχος της αριθ. 145/2020 μελέτης. 

 

3. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με την παρ. 2α άρθρου 95 Ν. 

4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με τα κάτωθι κριτήρια ανάθεσης:   

 

1)Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σε οικονομικούς φορείς που είναι εγγεγραμμένοι 

στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. 

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό 

διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του 

π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων 

(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία έργου 

«ΟΔΟΠΟΙΙΑ». Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του 

παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 

2) Αποκλείεται η σύναψη σύμβασης με οικονομικό φορέα εφόσον συντρέχει στο 

πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα 

από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους 

λόγους που αναφέρονται στις παρ. 1, 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16. 

3) Για την ανάθεση της σύμβασης υποχρεωτικά ισχύουν επιπλέον τα κάτωθι: 

α) Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό 

διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του 
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π.δ. 71/2019, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος 

του π.δ 71/2019, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο 

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού. 

β) Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του οικονομικού φορέα 

που είναι εγγεγραμμένος στο ΜΕΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., απαιτείται να περιλαμβάνει 

στη βασική του στελέχωση κατ΄ ελάχιστον ότι προβλέπεται στο άρθρο 52 παρ. 4 του 

ΠΔ 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/2019) λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 65 του ίδιου Π.Δ. 

Τα τεχνικά στελέχη του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα πρέπει να διαθέτουν κατ΄ 

ελάχιστο το προσόντα που προβλέπονται στα άρθρα 12, 13, 18 και 19 του Π.Δ. 

71/2019 (11/Α/2019). 

γ) Όσον αφορά την οικονομική δυνατότητα του οικονομικού φορέα που είναι 

εγγεγραμμένος στο ΜΕΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. απαιτείται να διαθέτει τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 51 παρ. 13 του ΠΔ 71/2019 (ΦΕΚ 

112/Α/2019). 

δ) Πλέον των δικαιολογητικών που θα αποδεικνύουν τα ανωτέρω, απαιτείται η 

συμπλήρωση και προσκόμιση στο φάκελο δικαιολογητικών από το νόμιμο 

εκπρόσωπο της κάθε εταιρείας υπεύθυνης δήλωσης με το εξής περιεχόμενο: Έλαβα 

γνώση της αριθ. 145/2020 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης 

και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους αυτής.  

ε) Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα συνταχθεί και υποβληθεί στο 

έγγραφο της υπηρεσίας. 

 

4. Η αξιολόγηση των προσφορών και  η ανάθεση της σύμβασης να γίνει σε ενιαίο 

στάδιο (δεν απαιτείται η προσκόμιση ΕΕΕΣ και εγγυητικής επιστολής συμμετοχής). 

 

5. Η συγκρότηση τριμελούς οργάνου αξιολόγησης (Επιτροπή Διαπραγμάτευσης) για 

την σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 32Α παρ. 2 Ν. 4412/2016, 

αποτελούμενου από μηχανικούς της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 

του Δήμου (με τους αναπληρωτές τους) που θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή 

για κάθε θέμα που θα ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης, αποτελούμενου 

από τους εξής υπαλλήλους: α) Αργύριο Ιωάννου, ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, 

Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Χαρτσιά, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών β) την Γεωργία Νιάρρου, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με αναπληρωτή 

της τον Αποστόλη Θεοδωρόπουλο, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών και γ) Δήμητρα 

Σαμαρτζή, ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Ανδρέα Γκιόλια, ΠΕ3 

Πολιτικών Μηχανικών.   

   

 

 Ακολούθως το λόγο έλαβε το μέλος της Ο.Ε. κ. Σπυρίδων Καραβάς, ο οποίος 

είπε τα εξής: «Το έργο της αγροτικής οδοποιίας που το περασμένο Γενάρη εντάχθηκε 

στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», είναι ένα έργο που όλες οι παρατάξεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου έχουμε ψηφίσει και συμφωνήσει ότι πρέπει να γίνει και θα 

γίνει. Δεν σημαίνει αυτό, κατά την άποψή μας ως Συνδυασμός, ότι θα πρέπει να 

ερμηνεύουμε νόμους και να κατασκευάζουμε διαδικασίες εκτός λογικής. Τόσοι άλλοι 

δήμοι στη χώρα έχουν ήδη δημοπρατήσει έργα του «Α. Τρίτση» και στην Κορινθία 

δύο δήμοι έχουν ήδη δημοπρατήσει αγροτικές οδοποιίες. Δεν δεχόμαστε τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για ένα τόσο μεγάλο έργο. Καλούμε τη δημοτική 

αρχή να προχωρήσει το έργο όσο πιο γρήγορα γίνεται στη δημοπράτησή του, έτσι 

ώστε όλοι οι δημότες μας να επωφεληθούν τόσο του φυσικού αντικειμένου όσο και 

των εκπτώσεων που απορρέουν από αυτή τη διαδικασία. Το έργο, 

επαναλαμβάνουμε, το θέλουμε και θα γίνει και είμαστε εδώ ως Συνδυασμός να 

διαφυλάσσουμε αυτό που πιστεύουμε προσφορότερο για τον τόπο. Με τις σκέψεις 

αυτές, καταψηφίζουμε τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης – απευθείας ανάθεσης για 

το έργο αυτό και θα προσπαθήσουμε το έργο να δημοπρατηθεί κανονικά. 
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 Έπειτα ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε. επί των λεχθέντων από τον κ. 

Σπύρο Καραβά, είπε τα εξής: «Μοναδικός στόχος της δημοτικής αρχής είναι τέτοιας 

σπουδαιότητας και αναγκαιότητας έργα να κατασκευαστούν με τον ορθότερο και 

συντομότερο τρόπο. Ο δήμος μας βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω 

της θεομηνίας της 29/9/2018, αλλά και εξαιτίας και επόμενων από αυτήν ακραίων 

καιρικών φαινομένων, τα οποία είχαν σαν συνέπεια εκτεταμένες ζημιές, μεταξύ 

άλλων και στο οδικό δίκτυο των αγροτικών δρόμων του δήμου. Για τους λόγους 

αυτούς, επειδή η κατάσταση του συγκεκριμένου αγροτικού δικτύου είναι άθλια, 

προχωράμε στη συγκεκριμένη διαδικασία, έχοντας σαν μοναδικό στόχο το συμφέρον 

του δήμου και των δημοτών». 

 

Τέλος,  ο Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και 

όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αναφέρονται σε αυτήν, τις διατάξεις του άρθρου 

72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), όπως ισχύει και των άρθρων 32 παρ. 

2γ και 32Α Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-

16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16), όπως ισχύουν με τη δημοσίευση του Ν. 4782/2021 

(ΦΕΚ 36Α/9-3-21) την με αριθ. 145/2020 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου, το άρθρο 2 

παρ. 2 περ. (γ) υποπερ. (δδ) του Ν.4013/2011, το με αριθ. πρωτ. 9654/7-7-2022 

πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ010888449), την με αριθ. πρωτ. 9666/7-7-

2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΒΞ2ΩΞΠ-7Ρ5 και ΑΔΑΜ: 

22REQ010889772 με α/α καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 410  και ύστερα 

από διαλογική συζήτηση 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με ψήφους τέσσερις (4) των : 1/Τσιώτου Βλασίου, Προέδρου 2/Λόντου Αναστασίου, 

3/Αποστολόπουλου Σπυρίδωνος και 4/ Καραβά Ανδρέα: 

 

 

1. Την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2 περίπτ. γ και 32Α του Ν. 4412/2016, 

όπως ισχύουν με τη δημοσίευση του Ν. 4782/2021   για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ», (αριθμός μελέτης 145/2020), προϋπολογισμού 

3.600.000,00€ με ΦΠΑ 24%, δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει 

το συγκεκριμένα άρθρο: 

1) Υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη για άμεση επισκευή των βλαβών που 

προκλήθηκαν από την καταστροφική πλημμύρα της 29-9-2018 στο οδικό δίκτυο του 

δήμου αλλά και από μεταγενέστερα ακραία καιρικά φαινόμενα, σε όσο το δυνατόν 

συντομότερο χρονικό διάστημα, για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας των 

οδών τόσο για την ικανοποίηση των αναγκών διέλευσης των αγροτών, κτηνοτρόφων 

και μελισσοκόμων των περιοχών παρέμβασης, όσο και για την ικανοποίηση άλλου 

είδους άμεσων και επιτακτικών αναγκών όπως π.χ. αποψίλωση πρανών, πυρόσβεση.  

Η ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης δεν συμβιβάζεται με τις χρονοβόρες διαδικασίες 

που επιτάσσουν άλλες διατάξεις του ν. 4412/2016. Η προσφυγή στη συγκεκριμένα 

διαδικασία και όχι στις ανοικτές και κλειστές διαδικασίες του ν. 4412/2016 κρίνεται 

απαραίτητη, δεδομένου ότι οι προαναφερόμενες διαδικασίες είναι ιδιαίτερα 

χρονοβόρες, αν υπολογίσει κανείς όχι μόνο τις προθεσμίες δημοσίευσης, αλλά και τα 

επιμέρους στάδια διενέργειας αυτών, τις προθεσμίες για άσκηση προσφυγών και το 

γεγονός ότι σε περίπτωση άσκησης προσφυγής ή/και αίτησης αναστολής ενώπιον 

της ΕΑΔΗΣΥ, η υπογραφή της σχετικής σύμβασης μπορεί να καθυστερήσει για 

χρονικό διάστημα πολλών μηνών. 

2) Η κατεπείγουσα ανάγκη οφείλεται σε γεγονός απρόβλεπτο για την αναθέτουσα 

αρχή (θεομηνία) το οποίο φυσικά δεν απορρέει από δική της ευθύνη. 

3) Υφίσταται αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ του απρόβλεπτου γεγονότος της αρχικής 

θεομηνίας και των μεταγενέστερων αυτής ακραίων καιρικών φαινομένων και της 

κατεπείγουσας ανάγκης που προέκυψε λόγω αυτών για επισκευή των αγροτικών 

οδών.  
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Το αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο μεσολάβησε μεταξύ αφενός της 

θεομηνίας της 29-9-2018 και αφετέρου της ολοκλήρωσης της σύνταξης της μελέτης 

και της τελικής δρομολόγησης της σχετικής διαδικασίας, οφείλεται στα εξής 

γεγονότα: 

α) Λόγω του μεγάλου δικτύου των αγροτικών δρόμων και του αριθμού των 

κοινοτήτων από τα οποία απαρτίζεται ο δήμος, ήταν ιδιαίτερα επίπονος και 

χρονοβόρος ο εντοπισμός και η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε όλη τους την 

έκταση,  από τους μηχανικούς της τεχνικής υπηρεσίας. Επιπλέον, μετά τη θεομηνία 

της 29/9/2018 έπληξαν το δήμο μας και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία 

είχαν ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της κατάστασης  του αγροτικού δικτύου, 

γεγονός που ανάγκασε την τεχνική υπηρεσία του δήμου να τροποποιεί συνεχώς το 

τεχνικό αντικείμενο της μελέτης αποκατάστασης των ζημιών. Στο πλαίσιο αυτό 

πρέπει να γίνει αναφορά στην «μικρή» σε δυναμικότητα τεχνική υπηρεσία του 

Δήμου: Στο Τμήμα Τεχνικών Έργων αυτής, το οποίο είναι επιβαρυμένο με 

διαφορετικά και πολλά αντικείμενα, υπηρετούν μόνο τρεις πολιτικοί μηχανικοί, 

συμπεριλαμβανομένου του προϊσταμένου.  

β) η απόφαση ένταξης και χρηματοδότησης του έργου από το Πρόγραμμα «Αντώνης 

Τρίτσης» εκδόθηκε πολύ πρόσφατα, στις 12-1-2022, ο δε προϋπολογισμός του 

δήμου τρέχοντος έτους νομιμοποιήθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση στις 3-5-

2022. 

γ) η επιβολή των μέτρων περιορισμού μετάδοσης της COVID -19, η οποία 

δημιούργησε προβλήματα στη δράση και λειτουργία του δήμου. 

   

 

2. Την κατάρτιση καταλόγου με δύο υποψήφιους οικονομικούς φορείς και 

συγκεκριμένα τις εταιρείες: 

α)  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. (ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ, Μιχ. Καραολή 53 Ξάνθη- Τ.Κ. 67100, ΑΦΜ 

998758481 ΔΟΥ Ξάνθης και 

β) ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. ( ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 25ης Μαρτίου 11 – 

Κιάτο Κορινθίας - Τ.Κ. 20200, τηλ. 2742025000, ΑΦΜ 997636418 ΔΟΥ Κορίνθου), 

στις οποίες θα αποσταλεί η πρόσκληση σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2 περίπτ. γ και 

32Α του Ν. 4412/2016 για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής αναδόχου 

κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»/Υποέργο 1», συνοδευόμενη από το πλήρες τεύχος 

της αριθ. 145/2020 μελέτης. 

 

3. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με την παρ. 2α άρθρου 95 Ν. 

4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με τα κάτωθι κριτήρια ανάθεσης:   

 

1) Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σε οικονομικούς φορείς που είναι 

εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 

εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές 

διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του 

τελευταίου, στην κατηγορία έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ». Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016 

2) Αποκλείεται η σύναψη σύμβασης με οικονομικό φορέα εφόσον συντρέχει στο 

πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα 

από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους 

λόγους που αναφέρονται στις παρ. 1, 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16. 

3) Για την ανάθεση της σύμβασης υποχρεωτικά ισχύουν επιπλέον τα κάτωθι: 

α) Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό 

διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του 

π.δ. 71/2019, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια 
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ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος 

του π.δ 71/2019, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο 

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού. 

β) Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του οικονομικού φορέα 

που είναι εγγεγραμμένος στο ΜΕΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., απαιτείται να περιλαμβάνει 

στη βασική του στελέχωση κατ΄ ελάχιστον ότι προβλέπεται στο άρθρο 52 παρ. 4 του 

ΠΔ 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/2019) λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 65 του ίδιου Π.Δ. 

Τα τεχνικά στελέχη του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα πρέπει να διαθέτουν κατ΄ 

ελάχιστο το προσόντα που προβλέπονται στα άρθρα 12, 13, 18 και 19 του Π.Δ. 

71/2019 (11/Α/2019). 

γ) Όσον αφορά την οικονομική ικανότητα του οικονομικού φορέα που είναι 

εγγεγραμμένος στο ΜΕΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. απαιτείται να διαθέτει τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 51 παρ. 13 του ΠΔ 71/2019 (ΦΕΚ 

112/Α/2019). 

δ) Πλέον των δικαιολογητικών που θα αποδεικνύουν τα ανωτέρω, απαιτείται η 

συμπλήρωση και προσκόμιση στο φάκελο δικαιολογητικών από το νόμιμο 

εκπρόσωπο της κάθε εταιρείας υπεύθυνης δήλωσης με το εξής περιεχόμενο: Έλαβα 

γνώση της αριθ. 145/2020 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης 

και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους αυτής. Η οικονομική 

προσφορά των συμμετεχόντων θα συνταχθεί και υποβληθεί στο έγγραφο της 

υπηρεσίας. 

 

4. Η αξιολόγηση των προσφορών και  η ανάθεση της σύμβασης να γίνει σε ενιαίο 

στάδιο (δεν απαιτείται η προσκόμιση ΕΕΕΣ και εγγυητικής επιστολής συμμετοχής). 

 

5. Τη συγκρότηση τριμελούς οργάνου αξιολόγησης (Επιτροπή Διαπραγμάτευσης) για 

την σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 32Α παρ. 2 Ν. 4412/2016, 

αποτελούμενου από μηχανικούς της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 

του Δήμου (με τους αναπληρωτές τους) που θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή 

για κάθε θέμα που θα ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης, αποτελούμενου 

από τους εξής υπαλλήλους: α) Αργύριο Ιωάννου, ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών. 

Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Χαρτσιά, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών β) την Γεωργία Νιάρρου, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με αναπληρωτή 

της τον Αποστόλη Θεοδωρόπουλο, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών και γ) Δήμητρα 

Σαμαρτζή, ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Ανδρέα Γκιόλια, ΠΕ3 

Πολιτικών Μηχανικών.   

   

 

Έναντι μίας (1) ψήφου του κ. Σπ. Καραβά, ο οποίος καταψήφισε το θέμα για τους 

λόγους που ανέφερε στην εισήγησή του, η οποία έχει συμπεριληφθεί αυτούσια στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης. 

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 229/2022 

 Το παρόν υπογράφεται ως εξής: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                             

Υπογραφή                                                                                   Υπογραφές  

                                                                                                                                             

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ 
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