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ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                             Απόσπασμα          

            Από το Πρακτικό της υπό αριθμό  15
η
/13-04-2021  Τακτικής  Συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής  

Δήμου Κρωπίας 

Αριθμός  Απόφασης  76/2021 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση Νο1 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και λήψη 

απόφασης είτε για αιτιολόγηση Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών (Α.Χ.Π.), είτε 

για ανάθεση στον μειοδότη (προσωρινό ανάδοχο) της δημοπρασίας για το έργο με 

τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων». 

 

              Στο Κορωπί  και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, 13-04-2021 ημέρα  

Τρίτη  και ώρα 08:30, συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η 

Οικονομική Επιτροπή  ύστερα από την αριθμ. 5888/09-04-2021 έγγραφη 

πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε στα 

τακτικά και στα αναπληρωματικά  μέλη  εμπρόθεσμα, με απόδειξη, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75  του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 

του Ν.4555/2018 και σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο (αρ. εγκυκλίου 

40/20930/31-03-2020). 

    Παρόντες 

1. Ανδρέας    Ντούνης    Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος 

2. Θεόδωρος Γρίβας  Αντιδήμαρχος 

3. Λάμπρος Γκοτζαμάνης  Αντιδήμαρχος 

4. Νικόλαος  Γιαννάκος 

5. Θεοφάνης  Μιχαιρίνας 

6. Διονύσιος Κερασιώτης 

    Απόντες 

1. Αμαλία Γκιόκα 

2. Παναγιώτης Πολίτης 

3. Ανδρέας  Βράχας           

οι οποίοι  δεν  συμμετείχαν  αν  και  νόμιμα  προσκλήθηκαν. 

      Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, εφ’ όσον επί συνόλου μελών εννέα (9)     

συμμετείχαν  τα έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος  της  Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 
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      Τα πρακτικά  τηρεί η υπάλληλος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων  Αγγελική Βασιλείου. 

Επίσης συμμετέχουν η Δημοτική Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης 

Πρωτοβουλία Πολιτών Κορωπίου κα Αθηνά Κιούση και ο Δικηγόρος του Δήμου 

κος Κων/νος Φανός. 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε το 3
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης και ανέπτυξε 

τα παρακάτω: 

Προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή 

Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων» προϋπολογισμού 559.371,01€ χωρίς Φ.Π.Α. 

24%, προέβη κατ’ αρχήν η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών στη σύνταξη της υπ’ αρίθμ. 

ΤΥ/08/2020 τεχνικής μελέτης.  

Με την υπ’ αρίθμ. 265/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η  

Επιτροπή Διαγωνισμού και ψηφίστηκε η σχετική πίστωση, ενώ με την υπ’ αριθμ. 

263/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα έγγραφα της 

σύμβασης του έργου, o τρόπος εκτέλεσης και  συντάχθηκαν οι όροι διακήρυξης, η 

δε υπ’ αρίθμ. πρωτ. 1149/20-01-2021 προκήρυξη δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τον 

νόμο. 

Στις 8 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα διενεργήθηκε η αποσφράγιση των προσφορών 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., από την  

Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, και στη συνέχεια συντάχθηκε το πρακτικό 

No1 της δημοπρασίας, σύμφωνα με τα οποία  η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται:  

•  τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό του οικονομικού φορέα ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ 

Ο.Ε., αφού στον φάκελο δικαιολογητικών δεν υπήρχε ούτε εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, ούτε κανένα από τα υπόλοιπα ζητούμενα στο Άρθρο 24 της διακήρυξης 

του έργου δικαιολογητικά συμμετοχής. 

•  Την εξέταση από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κρωπίας, που έχει 

συντάξει την τεχνική μελέτη ΤΥ/08/2030 και γνωρίζει καλύτερα το Τεχνικό και 

Οικονομικό Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου, να εξετάσει την περίπτωση να 

ζητηθεί από τους οικονομικούς φορείς για τους οποίους θεωρεί ότι προσέφεραν 

Ασυνήθιστα Χαμηλές Προσφορές (Α.Χ.Π.), να προσκομίσουν στοιχεία ώστε να 

αιτιολογήσουν την τιμή που προτείνουν στην προσφορά τους, όπως προβλέπεται 

από τι διατάξεις του άρθρου 88, του Ν. 4412/2016. 
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Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, κρίνει ότι για το συγκεκριμένο έργο, του 

οποίου το αντικείμενό αφορά κυρίως σε προμήθεια και εγκατάσταση 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και οι τιμές του προϋπολογισμού είναι κοντά 

στο κόστος της προμήθειας και εγκατάστασης του εν λόγω εξοπλισμού, οι 

προσφορές με έκπτωση άνω του 18% κρίνονται Ασυνήθιστα Χαμηλές Προσφορές 

(Α.Χ.Π.). Ως εκ τούτου, θεωρεί ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο Δήμος για την 

άρτια εκτέλεση του εν λόγω έργου, οι οικονομικοί φορείς των οποίων οι προσφορές 

υπερβαίνουν το παραπάνω ποσοστό πρέπει να προσκομίσουν στοιχεία ώστε να 

αιτιολογήσουν την τιμή που προτείνουν στην προσφορά τους, όπως προβλέπεται 

από τις διατάξεις του άρθρου 88, του ν. 4412/2016.  

Με βάσει τα ανωτέρω συμπληρώθηκε ο παρακάτω Πίνακας στον οποίον 

περιλαμβάνονται οι οικονομικοί φορείς των οποίων οι οικονομικές προσφορές με 

έκπτωση άνω του 18%, που χαρακτηρίζονται ως Ασυνήθιστα Χαμηλές Προσφορές 

(Α.Χ.Π.) και τους ζητείται να εξηγήσουν το κόστος που προτείνουν στη προσφορά 

τους: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 181907 
Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 33,00 % 

2 182121 ΧΑΡΙΤΟΣ Η. ΜΙΧΑΗΛ 25,07 % 

3 182134 
LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. 25,07 % 

4 182182 
ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 24,95 % 

5 181921 ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 22,44 % 

6 182200 
ΤΕΜΑΚΟ ΑΕ 18,11 % 

 

Συγκεκριμένα η Δ/νση Τ.Υ. έχει τη γνώμη ότι πρέπει να ζητηθεί από τους 

οικονομικούς φορείς του παραπάνω Πίνακα που προσέφεραν Ασυνήθιστα Χαμηλές 

Προσφορές (Α.Χ.Π.), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, να προσκομίσουν 

στοιχεία ώστε να αιτιολογήσουν την τιμή που προτείνουν στην προσφορά τους. Οι 

εξηγήσεις που θα καταθέσουν εγγράφως οι οικονομικοί φορείς θα αφορούν ιδίως τα 

στοιχεία του άρθρου 88 παρ. 2 του ν.4412/16, και ειδικότερα στα εξής στοιχεία: 
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1.παρουσίαση και αιτιολόγηση των οικονομικών χαρακτηριστικών της μεθόδου 

κατασκευής σύμφωνα με την προσφορά τους, 

2.τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/16, 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 89 του ιδίου νόμου,  

3.τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131, 

4.το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, σύμφωνα με 

την 1 του άρθρου 89, 

5.συμπληρωμένο Πίνακα με κόστος ανά μονάδα επιμετρούμενης εργασίας σύμφωνα 

με τον προϋπολογισμό μελέτης του έργου. Το παραπάνω κόστος θα προκύπτει από 

το άθροισμα : 

α)της τιμής για κάθε υλικό, το οποίο θα αποδεικνύονται από τον οικονομικό Φορέα 

με συγκεκριμένα στοιχεία κόστους, και ιδίως με οικονομικές προσφορές από 

προμηθευτές των συγκεκριμένων προϊόντων που θα τα διαθέσουν στους 

διαγωνιζόμενους σε περίπτωση υπογραφής της σύμβασης καθώς και τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης ποιότητας – αναλύσεις εργαστηρίων, τα οποία θα 

προσκομισθούν κατά την υποβολή της αιτιολόγησης  και  

β)του κόστους εργασίας  ανά μονάδα επιμετρούμενης εργασίας με τεκμηριωμένα 

στοιχεία κόστους σε συνάρτηση των διατιθέμενων μέσων και της απόδοσης αυτών. 

6. να καταθέσουν στοιχεία έμμεσου κόστους για τα σταθερά και τα χρονικώς 

συναρτόμενα έξοδα (γενικά έξοδα έργου και εταιρείας). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το 

Πρακτικό Νο1 και συγκεκριμένα να λάβει απόφαση : 

Α) να αποκλείσει από τον διαγωνισμό τον οικονομικό φορέα ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ 

Ο.Ε., αφού στον φάκελο δικαιολογητικών δεν υπήρχε ούτε εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, ούτε κανένα από τα υπόλοιπα ζητούμενα στο Άρθρο 24 της διακήρυξης 

του έργου δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Β)  1.Είτε να ζητηθεί από τους οικονομικούς φορείς του ανωτέρω Πίνακα Α.Χ.Π., 

με έκπτωση άνω του 18% των οποίων οι οικονομικές προσφορές χαρακτηρίζονται 

ως Ασυνήθιστα Χαμηλές Προσφορές (Α.Χ.Π.), εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας 

αρχής, να προσκομίσουν στοιχεία ώστε να αιτιολογήσουν την τιμή που προτείνουν 

στην προσφορά τους, σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν στο πρακτικό No1.  

Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να οριστεί τριμελής Επιτροπή από μηχανικούς 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κρωπίας, η οποία έχει συντάξει και 
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θεωρήσει την τεχνική μελέτη ΤΥ/08/2020 και γνωρίζει καλύτερα το Τεχνικό και 

Οικονομικό Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου. Η Επιτροπή αυτή θα εξετάσει και 

θα αξιολογήσει τις ανωτέρω υποβληθείσες αιτιολογήσεις των  Ασυνήθιστα 

Χαμηλών Προσφορών και θα εισηγηθεί στην οικονομική επιτροπή την αποδοχή 

τους ή μη. 

2.Είτε να προβεί στην ανάθεση της σύμβασης του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή 

Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων» με αρ. μελέτης ΤΥ/08/2020, στον μειοδότη 

(προσωρινό ανάδοχο), ήτοι στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ 

& ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία προσέφερε συνολική δαπάνη 374.778,58€ χωρίς Φ.Π.Α. και 

μέση έκπτωση 33,00% επί των τιμών του τιμολογίου της τεχνικής μελέτης. 

Η απόφαση θα πρέπει να κοινοποιηθεί αμέσως, μαζί με το πρακτικό Νο1, σε κάθε 

προσφέροντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται την αιτιολόγηση Ασυνήθιστα Χαμηλών 

Προσφορών από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τα παραπάνω, και καλεί τα 

μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.     

Διευκρινήσεις επί του θέματος έδωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών  κος 

Νικόλαος Γιαννάκος.      

            Το μέλος της Επιτροπής  κος Διονύσιος Κερασιώτης, καταψηφίζει το θέμα και 

προτείνει οι οικονομικοί  φορείς να αιτιολογούν τις ασυνήθιστες χαμηλές προσφορές 

τους όταν το  ποσοστό της έκπτωσης που δίνουν  επί της συνολικής δαπάνης  είναι   

από 25%  και πάνω  ή εναλλακτικά το ποσοστό αυτό  να προσδιορίζεται  από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού. 

            Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 88, 89, 18 και 131 του Ν. 4412/2016. 

2. Την υπ’ αρ. ΤΥ/08/2020 τεχνική μελέτη. 

3. Τις υπ’ αρ. 263/2020 και 265/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. 

4. Την υπ’ αρ. 1149/2021 Διακήρυξη του Δημάρχου Κρωπίας. 

5. Την υπ’ αρ. 5811/2021 εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

6. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, 

                             

                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

μειοψηφούντος του   μέλους της επιτροπής κ. 1) Διονύσιου Κερασιώτη για το λόγο 

που προαναφέρθηκε, 
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Εγκρίνει  το Νο1 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη 

εκτέλεσης του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων», με αρ. 

μελέτης ΤΥ/08/2020. 

Αποκλείει από τον διαγωνισμό τον  οικονομικό φορέα ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε., για 

τους λόγους που αναπτύχθηκαν στο συνημμένο Πρακτικό. 

Να ζητηθεί η αιτιολόγηση των Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών από τους 

οικονομικούς φορείς,  με έκπτωση άνω του 18%, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας 

αρχής, όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 181907 
Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 33,00 % 

2 182121 ΧΑΡΙΤΟΣ Η. ΜΙΧΑΗΛ 25,07 % 

3 182134 
LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. 25,07 % 

4 182182 
ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 24,95 % 

5 181921 ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 22,44 % 

6 182200 
ΤΕΜΑΚΟ ΑΕ 18,11 % 

 

 Η απόφαση θα πρέπει να κοινοποιηθεί αμέσως, μαζί με το πρακτικό Νο1, σε 

κάθε προσφέροντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Για την επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και   υπογράφεται 

όπως παρακάτω :               
                                     H   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                            

         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             ΤΑ   ΜΕΛΗ                          

                                                                              Θεόδωρος Γρίβας 

        Ανδρέας  Ντούνης                                       Λάμπρος Γκοτζαμάνης 

                                                                              Θεοφάνης Μιχαιρίνας 

       Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Διονύσιος Κερασιώτης 

                                                                               

       Νικόλαος  Γιαννάκος                                                                                                                                                                              

                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

                                                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                              

 

 

                                               ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ    
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