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Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η του μηνός 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. 11496/5-8-2022 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 6.  

 

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

3/Αποστολόπουλος Σπυρίδων 4/ Καραβάς Ανδρέας 5/ Ανδρικόπουλος Ηλίας 

6/Καραβάς Σπυρίδων.  

Εκ των ανωτέρω οι: Λόντος Αναστάσιος, Αποστολόπουλος Σπυρίδων, Καραβάς 

Ανδρέας και Καραβάς Σπυρίδων μετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1/Αγγελίδης Απόστολος αν και προσκλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα.    

 

Αριθμός  απόφασης 241/2022 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση πρακτικών ανοιχτού διαγωνισμού έργου με τίτλο: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη. 

 
           Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 

αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας,  έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπ. 

Αποστολόπουλο, ο οποίος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί 

έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» – 

ανάδειξης προσωρινού μειοδότη, είπε τα εξής:   

  

Με την αριθ. 161/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-

ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» (αριθ. μελ. 2/2022), προϋπολογισμού 104.773,06€ χωρίς ΦΠΑ 

24% και 129.918,59€ με ΦΠΑ, από πιστώσεις ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών. 

 

Όπως προκύπτει από το αριθ. 1/23-6-2022 πρακτικό ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο 

διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορά πέντε οικονομικοί φορείς και συγκεκριμένα οι: 

Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.,  ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε., 

Σπαθόπουλος Ιάκωβος, ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. και ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ι.Κ.Ε. Αφού 

έγινε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής από την Ε.Δ., για τους δύο 

εξ΄αυτών αποφασίστηκε η αποστολή εγγράφων για διευκρινίσεις επί του ΕΕΕΣ που 

προσκόμισαν. Στη συνέχεια, αφού εστάλησαν τα έγγραφα και λήφθησαν οι 
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σχετικές απαντήσεις από τους οικονομικούς φορείς, η Ε.Δ. στο υπ΄αριθ. 2/1-7-

2022 πρακτικό της, αφενός έκρινε τις προσφορές όλων των συμμετεχόντων, όσο 

αφορά στα δικαιολογητικά συμμετοχής,  πλήρεις και σύμφωνες με τη διακήρυξη, 

αφετέρου πρότεινε την αποστολή εγγράφου στη συμμετέχουσα Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ 

ΑΤΕ, δεδομένου ότι η οικονομική της προσφορά εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη 

των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των 

εκπτώσεων των προσφορών που υποβλήθηκαν, με το οποίο θα της ζητούνταν να 

εξηγήσει την τιμή ή το κόστος που προτείνει στην οικονομική προσφορά της, 

σύμφωνα με τα απαιτούμενα στο άρθρο 4.1 περίπτ. η) της διακήρυξης του 

διαγωνισμού. 

Στη συνέχεια απεστάλη στην εταιρεία Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΤΕ το με αριθ. 

πρωτ. 9908/12-7-2022 έγγραφο, με το οποίο της ζητήθηκε εντός προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών, να εξηγήσει την τιμή/κόστος της οικονομικής της προσφοράς 

κατά τα ανωτέρω. 

Όπως προκύπτει από το με αριθ. 3/3-8-2022 πρακτικό της Ε.Δ. η εταιρεία 

ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και υπέβαλε εμπρόθεσμα, στις 29-7-2022 μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ έναν πίνακα με τίτλο «αιτιολόγηση προσφοράς». Στο ίδιο ως άνω 3/3-8-

2022 πρακτικό της, η  Ε.Δ. σχετικά με τις εξηγήσεις του οικονομικού φορέα Σ.Λ. 

ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΤΕ, αναφέρει επί λέξει τα εξής: 

 
Συγκεκριμένα, ο οικονομικός φορέας έχει χρησιμοποιήσει το έντυπο του 

προϋπολογισμού του έργου, όπου αναγράφονται κατά σειρά οι εργασίες της μελέτης και στη 
στήλη του Πίνακα «Τιμή μονάδας/ευρώ» απλά και μόνο αναγράφει μειωμένες, σε σχέση με 
τον προϋπολογισμό του έργου, τιμές μονάδος. Το γεγονός αυτό από μόνο του δεν συνιστά 
«προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο προσφέρων διαμόρφωσε την 
προσφορά του» κατά τα απαιτούμενα στη διακήρυξη, αφού πλέον του ανωτέρω Πίνακα, δεν 
παρείχε κανένα στοιχείο, που να εξηγεί το χαμηλό επίπεδο των τιμών που προσφέρει και 

κατ΄επέκταση το  ποσοστό έκπτωσης.  
Συγκεκριμένα βάσει της παρ. 2 του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016:  «2. Οι εξηγήσεις 

της παρ. 1 μπορεί να αφορούν ιδίως: α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου 
κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 
προσφέρων για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή την εκτέλεση 

του έργου, 
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από 

τον προσφέροντα, 
δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, περί αρχών που 

εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 89, 

ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131, περί υπεργολαβίας, 

στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 89, περί δικαιολογητικών σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές 
προσφορές». 

 
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, το άρθρο 88 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 

4.1 περίπτ. η) της διακήρυξης, η προσφορά της πρέπει να απορριφθεί, χωρίς την 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της. 

 
Ε. Κατόπιν των ανωτέρω, η Ε.Δ. ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ τον τελικό ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ως 

εξής:  
 

Α/Α/ Α/Α 

καταθ. 

Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1. 256169 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 

32,00% 

2. 256209 ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 26,03% 

3. 255171 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 15,00% 

4. 255531 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ι.Κ.Ε. 12,00% 

 
Από τα ανωτέρω προκύπτει προσωρινή μειοδότρια η εταιρεία ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. με μέση έκπτωση προσφοράς : 32,00%». 
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Ακολούθως ο Πρόεδρος της Ο.Ε. ενημέρωσε τα μέλη ότι στο πρακτικό της 

3/3-8-2022 η Ε.Δ. προτείνει τα εξής: 

 
«Την έγκριση του παρόντος και των αριθ. 1/23-6-2022 και 2/1-7-2022 πρακτικών της. 

Την μην αποδοχή των εξηγήσεων της εταιρείας Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΤΕ σχετικά με την 
προσφερόμενη από αυτήν τιμή στο διαγωνισμό του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» και την απόρριψη 
της προσφοράς της, χωρίς να καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

Την αποδοχή των προσφορών των λοιπών συμμετεχόντων ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ, ΙΑΚΩΒΟ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟ, ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε και ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 
Ι.Κ.Ε., διότι οι προσφορές τους κρίθηκαν πλήρεις και σύμφωνες με τη διακήρυξη. 
Την ανάδειξη προσωρινής αναδόχου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ», της εταιρείας 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. (Αποστόλου Παύλου 66, Τ.Κ. 20100 
Κόρινθος, ΑΦΜ 800704400 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, τηλ. 2741400146), έναντι ποσού 71.245,67€ 

χωρίς ΦΠΑ 24%, διότι πρόσφερε τη μεγαλύτερη έκπτωση 32,00% (χαμηλότερη τιμή) 
μεταξύ των διαγωνιζόμενων των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές». 

 

 Τέλος, ο Δήμαρχος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά, λαμβάνοντας 

απόφαση σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 

Ν. 3852/2010, όπως ισχύει και του Ν. 4412/2016, τα αριθ. 1/23-6-2022, 2/1-7-

2022 και 3/3-8-202 πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού, την αριθ. 161/2022 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την αριθ. 2/2022 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου 

και μετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

1. Εγκρίνει τα αριθ. 1/23-6-2022, 2/1-7-2022 και 3/3-8-2022 πρακτικά της 

Ε.Δ. του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ 

ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» (αριθ. μελ. 2/2022) 

2. Δεν αποδέχεται τις εξηγήσεις της εταιρείας Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΤΕ σχετικά με 

την προσφερόμενη από αυτήν τιμή στο διαγωνισμό του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-

ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ», η οποία παρουσιάζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) 

ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των 

προσφορών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, για τους λόγους που 

αναφέρει η Ε.Δ. στο ανωτέρω υπ΄αριθ. 3/3-8-2022 πρακτικό της και 

αναγράφονται και στο προοίμιο της παρούσης απόφασης και απορρίπτει την 

προσφορά της, χωρίς να καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής της 

στο διαγωνισμό. 

3. Αποδέχεται τις προσφορές των λοιπών συμμετεχόντων ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ, ΙΑΚΩΒΟ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟ, ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε 

και ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ι.Κ.Ε., διότι οι προσφορές τους κρίνονται πλήρεις 

και σύμφωνες με τη διακήρυξη. 

4. Ανακηρύσσει προσωρινή ανάδοχο του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ», 

της εταιρείας ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. (Αποστόλου 

Παύλου 66, Τ.Κ. 20100 Κόρινθος, ΑΦΜ 800704400 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, τηλ. 

2741400146), έναντι ποσού 71.245,67€ χωρίς ΦΠΑ 24%, διότι πρόσφερε 

τη μεγαλύτερη έκπτωση 32,00% (χαμηλότερη τιμή) μεταξύ των 

διαγωνιζόμενων των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. 

 

 
Κατά της απόφασης αυτής, χωρεί προδικαστική προσφυγή κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης του διαγωνισμού και τα οριζόμενα στο άρθρο 364 Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει. 
 

 

 

ΑΔΑ: ΨΩΙΝΩΞΠ-ΜΞΛ



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 241/2022 

 Το παρόν υπογράφεται ως εξής:    

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ    

Υπογραφή                                Υπογραφές  

                                                                                                                                             

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

          ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ 
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