
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 34/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

Αρ. Απόφασης: 160/2022 

 

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση  του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου 

«Αγροτική οδοποιΐα Δήμου Στυλίδας» 

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7 του μήνα Οκτωβρίου 

του έτους 2022 και ώρα 10:00 πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του 

Δήμου η Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. 9547 – 03/10/2022 

έγγραφη πρόσκληση της κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα 

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

7 μελών ήταν παρόντα τα 7 μέλη του ήτοι: 

  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ  

   2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

   3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

   4) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

   5) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

   6) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

   7) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 

 

 

 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη 

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

ΑΔΑ: 632ΞΩ1Ζ-Γ0Σ



Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το πρώτο θέμα 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος  εισήγηση,  που έχει αποσταλεί με 

e-mail στα μέλη και  έχει ως εξής:  

Σας αποστέλλουμε το από 16/09/2022,  1
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του 

έργου «Αγροτική οδοποιΐα Δήμου Στυλίδας» που αφορά : 

1. την αποσφράγιση δικαιολογητικών Συμμετοχής -  Οικονομικής Προσφοράς της 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας του ανωτέρω έργου με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 191590. 

2. Την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη τον Οικονομικό Φορέα «Κουτσοπάνο 

Ταξιάρχη του Ηλία», με Α.Α. προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 263624 και ποσοστό μέσης 

τεκμαρτής έκπτωσης είκοσι επτά και είκοσι δυο εκατοστά (27,22%) επί των 

τιμών της μελέτης.  

 

Και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την κατακύρωση του  1
ου

 πρακτικού του 

Διαγωνισμού.  

  

1o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 191590 

Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 

 

 

Στη Στυλίδα  σήμερα την 16
η
 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ  2022 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 

π.μ. οι υπογεγραμμένοι: 

1. Απόστολος Ζήσης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ , του Δήμου Στυλίδας, 

ως Πρόεδρος , 

2. Παπαχρήστου Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ του Δήμου Στυλίδας 

3. Τσέλιος Ιωάννης ,Γεωπόνος, του Δήμου Στυλίδας. 

 

αποτελούντες την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ που συστάθηκε με την αριθμ. 4/2022 (ΑΔΑ: 

6ΛΘΛΩ1Ζ-ΟΞ5) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου , συνήλθαμε σε δημόσια 

συνεδρίαση, για την διεξαγωγή της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. 

 

Ο ανοικτός διαγωνισμός της διακήρυξης του έργου 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 
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διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 191590. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 12/09/2022 ημέρα ΔΕΥΤΈΡΑ και 

ώρα λήξης της υποβολής προσφορών η 15:00 μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών 16/09/2022 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ. 

 

Αρχικά, η επιτροπή  συνδέθηκε στο σύστημα και στα στοιχεία του Α.Α. 191590 

διαγωνισμού. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής πιστοποίησαν ότι έχουν 

υποβληθεί οκτώ  (8) προσφορές και ότι είναι σφραγισμένες.  

 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του 

υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική 

Προσφορά» Tων προσφορών του έργου και ανήρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, όπως 

αυτός παράγεται από το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους 

προσφέροντες. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που κατέθεσαν προσφορά 

φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε την προσκόμιση των απαιτούμενων πρωτότυπων 

εγγυητικών  επιστολών συμμετοχής. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι είχαν υποβληθεί, 

στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)-φάκελο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
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των προσφορών, οι απαιτούμενες εγγυήσεις, όλες ηλεκτρονικής έκδοσης πλην της 

ΕΡΓΟΚΑΤ η οποία κατέθεσε εγγυητική επιστολή Εθνικής Τράπεζας η οποία κατατέθηκε 

και πρωτότυπη σε σφραγισμένο φάκελο (αρ. πρ.:8853/13.09.2022) εμπρόθεσμα . 

Ακολούθως, το Σύστημα παρήγαγε τον παρακάτω πίνακα συμμετεχόντων κατά 

σειρά μειοδοσίας. 

 

Στην συνέχεια ο σχετικός κατάλογος προσφερόντων, κατά σειρά μειοδοσίας, 

αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» , όπως 

παράχθηκε από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους 

προσφέροντες , προκειμένου να λάβουν γνώση.  

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της 

ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της 

ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει των παραγόμενων σχετικών ψηφιακών αρχείων του 

υποσυστήματος, από τα οποία προκύπτει ότι όλες οι παραπάνω προσφορές είναι 

ομαλές. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του 

άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο 

μειοδότη. 
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Παράλληλα η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο γνησιότητας και ισχύος των εγγυητικών 

επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, και τις βρήκε έγκυρες με τις ακόλουθες 

βεβαιώσεις. 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Βεβαίωση ΤΜΕΔΕ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΔΡΗΜΑ 

1 263624 ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ V/143869/16-9-22 

2 263710 ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε. 

Αριθμ. πρ. 9013/16.9.2022 

αίτημα Επιτροπής  

(αριθμ. πρ.:100376543_22/ 

19.09.2022 Ε.Τ.Ε.) 

3 263004 

MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. MAYCON 

HELLAS CONSTRUCTION COMPANY 

S.A. 

V/143876/16-9-22 

4 263308 
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
V/143855/16-9-22 

5 263628 ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. V/143866/16-9-22 

6 263634 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

V/143857/16-9-22 

7 263558 ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. V/143854/16-9-22 

8 263645 
ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με Δ.Τ. 

ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. 
V/143872/16-9-22 

 

Από τον έλεγχο, των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους 

σχέσης, των δικαιολογητικών συμμετοχής και της εγκυρότητάς των εγγυητικών 

επιστολών συμμετοχής, διαπιστώθηκε ότι είναι παραδεκτές όλες οι προσφορές που 

υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 191590. 

 

Από τον έλεγχο των προσφορών διαπιστώθηκε ότι ο μέσος όρος του συνόλου των 

εκπτώσεων, των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, είναι 

18.52% και η προσφορές που υποβλήθηκαν δεν παρουσιάζουν απόκλιση μεγαλύτερη 

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

των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν. 
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Η Επιτροπή συνέταξε των κάτωθι πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά σειρά 

μειοδοσίας 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό % 

1 263624 ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 27.22 

2 263710 ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε. 20.00 

3 263004 
MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. 

MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A. 
19.24 

4 263308 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18.14 

5 263628 ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. 18.06 

6 263634 
ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
16.65 

7 263558 ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 16.31 

8 263645 ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με Δ.Τ. ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. 12.54 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού, εισηγείται : 

1.Την έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – 

Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 191590 

 

2.Την ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη, τον οικονομικό φορέα  

«ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ», με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 263624 και 

ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης  είκοσι επτά & είκοσι δυο εκατοστά (27,22%) επί 

των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

Η επιτροπή εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό της, να υποβάλει το παρόν Πρακτικό και να 

διαβιβάσει τον φάκελο του διαγωνισμού, μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, στον  

χειρίστη της Αναθέτουσας Αρχής του έργου. 

 

Στυλίδα 19/09/2022 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

Απόστολος Ζήσης Παπαχρήστου Κωνσταντίνος Τσέλιος Ιωάννης 
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Στη συνέχεια, η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βιργινία Στεργίου, 

έθεσε στο σώμα τα εξής: Σύμφωνα με τη παράγραφο  5 του άρθρου 88 του Ν. 4412/16, 

όπως έχει τροποποιηθεί από την παράγραφο 5α του άρθρου 32 του Ν. 4782/2021 και 

ισχύει καθώς και την αριθμ. 8072/19-08-2022 διακήρυξη του έργου «Αγροτική 

Οδοποιία Δήμου Στυλίδας» (άρθρο 4, παράγραφος 4.1, περίπτωση η, σελίδα 10) και με 

δεδομένο ότι η προσφορά του προσωρινού μειοδότη δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) 

ποσοστιαίες μονάδες από το μέσο όρο του συνόλου των παραδεκτών προσφορών, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται να κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και 

προσφορές με μικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το όριο του 10%. Με βάση τα 

ανωτέρω 

Εισηγούμαστε 

 

Την παροχή εξηγήσεων των δύο (2) πρώτων οικονομικών φορέων βάση του 

εγκεκριμένου πρακτικού, συγκεκριμένα: 

 

- ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 

- ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΕ 

ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες οι προσφέροντες 

διαμόρφωσαν τις προσφορές τους. Οι εξηγήσεις, βάση της κείμενης νομοθεσίας, θα 

αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης που δεν 

μπορούν να μεταβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

  

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω, μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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Με πέντε (5) ψήφους «υπέρ» και δύο (2) ψήφους «κατά» των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Αποστόλου Ιωάννη και κ. Καλώτα Βασιλείου, 

 

Την παροχή εξηγήσεων του πρώτου οικονομικού φορέα βάση του εγκεκριμένου 

πρακτικού, συγκεκριμένα: 

 

- ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 

ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο προσφέρων 

διαμόρφωσε την προσφορά του. Οι εξηγήσεις, βάση της κείμενης νομοθεσίας, θα 

αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης που δεν 

μπορούν να μεταβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
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