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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ     Δροσιά:  17-2-2023 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» 

 

  

11
oo
  ΠΠΡΡΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΟΟ 

ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ  

ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» 

α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 195419 

Οι παρακάτω υπογραφόμενοι: 

 

1. Δήμητρα Νίκα, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός – Δήμος Διονύσου, ως Πρόεδρος 

2. Κουρουπάκη Αγγελική, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός – Δήμος Διονύσου, ως μέλος. 

3. Σούκας Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ – Δήμος Διονύσου, ως μέλος. 

που αποτελούμε την επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), του έργου:  

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», 

προϋπολογισμού 2.800.000,00€ (με Φ.Π.Α.)  η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 11/23 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, 

 

Προβήκαμε στις 13-2-2023 σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των κατατεθημένων στο σύστημα Φακέλων 

Προσφοράς των υποψηφίων ήτοι: του υποφακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής” και του υποφακέλου 

“Οικονομική Προσφορά” για την ανάδειξη αναδόχου του παραπάνω έργου. 

Οι εν λόγω προσφορές είχαν κατατεθεί στο σύστημα μέχρι την καταληκτική προθεσμία υποβολής 

προσφορών, δηλαδή την 10/2/2023 και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης που 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 11/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου 

Η Πρόεδρος της επιτροπής αφού διαπίστωσε τη διαθεσιμότητα της Επιτροπής Αποσφράγισης, η οποία 

είχε οριστεί στο σύστημα, δεδομένου ότι επί συνόλου δύο (2) μελών ήταν διαθέσιμα και τα δύο (2) μέλη, 

κήρυξε την έναρξη των διαδικασιών της δημοπρασίας στις 10:00 π.μ. 

 

Α. Με την έναρξη της συνεδρίασης τα ορισμένα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού προέβησαν σε 

ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου 

«Οικονομική προσφορά» για όλους τους συμμετέχοντες (ο κατάλογος των οποίων έχει κοινοποιηθεί 

ηλεκτρονικά στους προσφέροντες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και πριν την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση). 
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Β. Στη συνέχεια η Επιτροπή ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού», τον σχετικό κατάλογο μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες 

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.γ της Διακήρυξης. Ο ανωτέρω πίνακας παράγεται από το σύστημα και 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος πρακτικού. 
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Γ. Ακολούθως, έλεγξε  εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές 

συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της διακήρυξης, κατά τη σειρά της μειοδοσίας, 

αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι: 

 οι οικονομικοί φορείς ΟΔΟΣ ΑΤΕ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΤΕ, ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ και  

ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ, οι οποίες δεν είχαν υποβάλει ηλεκτρονικές εγγυητικές συμμετοχής, 

προσκόμισαν  έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών τις πρωτότυπες  εγγυητικές 

επιστολές συμμετοχής. 

 η εγγυητική επιστολή συμμετοχής της ένωσης οικονομικών φορέων ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε. – 

ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ παρουσιάζει ελλείψεις επί ποινή αποκλεισμού, ήτοι η εγγυητική επιστολή του 

ο.φ. ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ έχει ημερομηνία ισχύος έως 20-2-2024 κατά παράβαση του 

άρθρου 15.3 της διακήρυξης, το οποίο ορίζει – επί ποινή αποκλεισμού - ημερομηνία ισχύος της 

εγγυητικής επιστολής την 12-4-2024. 

 

Ε. 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 της 

παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, η Επιτροπή Διαγωνισμού χρησιμοποίησε τη μέση έκπτωση 

προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα. 

 

ΣΤ. Στη συνέχεια, στη συνεδρίαση της 17-2-2023 μερίμνησε για την εφαρμογή της Εγκυκλίου 17/10 (αρ. 

πρωτ. Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-9-10) της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού & Κωδικοποίησης (Δ17) του 

Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, και έλαβε υπόψη της τις αντίστοιχες με τη σειρά 

μειοδοσίας βεβαιώσεις εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που αναγράφονται παρακάτω: 

1. Την με αρ. πρωτ. 5078/17-2-2023 βεβαίωση ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για την εγκυρότητα της υπ’ 

αριθμ. BTD046505/A’/1-2-2023 εγγυητικής επιστολής υπέρ της εταιρείας «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» 

2. Την με αρ. πρωτ. V/156747/14-2-2023 βεβαίωση ΤΜΕΔΕ για την εγκυρότητα της υπ’ αριθμ. e-

168397/27-1-2023 εγγυητικής επιστολής υπέρ της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΚΗ ΑΤΕΒΕ» 

3. Την με αρ. πρωτ. V/156750/14-2-2023 βεβαίωση ΤΜΕΔΕ για την εγκυρότητα της υπ’ αριθμ. e-

168241/26-1-2023 εγγυητικής επιστολής υπέρ της εταιρείας «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ» 

4. Την με αρ. πρωτ. 5076/17-2-2023 βεβαίωση ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για την εγκυρότητα της υπ’ 

αριθμ. BTD046230/A’/25-1-2023 εγγυητικής επιστολής υπέρ της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ 

ΑΕ» 

5. Την με αρ. πρωτ. V/156752/14-2-2023 βεβαίωση ΤΜΕΔΕ για την εγκυρότητα της υπ’ αριθμ. e-

169100/6-2-2023 εγγυητικής επιστολής υπέρ «ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε» 

6. Την με αρ. πρωτ. 4948/16-2-2023 βεβαίωση ALPHA BANK για την εγκυρότητα της υπ’ αριθμ. 

GRZ122221/6-2-2023 εγγυητικής επιστολής υπέρ της εταιρείας «ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ» 

7. Την με αρ. πρωτ. 5076/17-2-2023  βεβαίωση ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για την εγκυρότητα της υπ’ 

αριθμ. BTD046537/A’/2-2-2023 εγγυητικής επιστολής υπέρ της εταιρείας «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΤΕ». 

 

Ζ. Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του 

άρθρου 24.2 της Διακήρυξης που υπέβαλαν οι συμμετέχοντες ηλεκτρονικά καθώς και αυτά που 

υπεβλήθησαν σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με την παρ.3.5β του άρθρου 3 της 

Διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι προσφορές όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων 

περιελάμβαναν όλα τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά έγγραφα, και πληρούν τα κριτήρια 

επιλογής των παρ. 22.Β – 22.Ε της διακήρυξης. 

 

Η. Τέλος η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των οικονομικών προσφορών για την ύπαρξη ασυνήθιστα 

χαμηλών προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει. Σύμφωνα με τον έλεγχο τα 
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αποτελέσματα του οποίου αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα, οι προσφορές των οικ. φορέων ΟΔΟΣ 

ΑΤΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ και ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα 

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

που υποβλήθηκαν.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

 

Απόκλιση 

από το Μ/Ο 

 

1 ΟΔΟΣ ΑΤΕ 49,64 13,41 % 

2  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ  48,28 12,05 % 

3 ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ 46,72 10,49 % 

4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 32,21 -4.02 % 

5 ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 4,79 -31,44 % 

Μέσος όρος (Μ/Ο) προσφορών 36,23% 

 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί : 

 

 Την απόρριψη ως απαράδεκτης της προσφορά της ένωσης οικ. Φορέων ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ 

Α.Ε. – ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ  καθώς η προσφορά της παρουσιάζει ελλείψεις επί ποινή αποκλεισμού, 

ήτοι η εγγυητική επιστολή του ο.φ. ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ έχει ημερομηνία ισχύος έως 20-2-

2024 κατά παράβαση του άρθρου 15.3 της διακήρυξης, το οποίο ορίζει – επί ποινή αποκλεισμού - 

ημερομηνία ισχύος της εγγυητικής επιστολής την 12-4-2024.  

 Οι προσφορές των υπόλοιπων εταιρειών να γίνουν καταρχάς αποδεκτές, αφού διαπιστώθηκε ότι  

περιελάμβαναν όλα τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά έγγραφα, και πληρούν τα 

κριτήρια επιλογής των παρ. 22.Β – 22.Ε της διακήρυξης.  

 Την κλήση από την Αναθέτουσα Αρχή των οικονομικών φορέων «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» και «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ», οι οποίοι κατέθεσαν ασυνήθιστα χαμηλές 

προσφορές, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στις προσφορές τους, σύμφωνα 

με το άρθρο 88 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 4782/21, 

λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 2, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής 

 

 

Το παρόν πρακτικό να υποβληθεί στην Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Διονύσου), η οποία θα κληθεί να το εγκρίνει. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της 

αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα  (άρθρο 4.3.α. Διακήρυξης). 

 
          

Δροσιά,  17-2-2023 

Η Επιτροπή 

Η Πρόεδρος 
 

 Τα Μέλη 

    

Δήμητρα Νίκα 

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 
 

Αγγελική Κουρουπάκη 

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 

Βασίλειος Σούκας 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 
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