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Από το αριθ.1/16-1-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 9

Περίληψη
Έγκριση του από 21-12-2018 πρακτικού της επιτροπής
διαγωνισμού του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδών
οικισμού Λεύκης»

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 16 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.645/10-1-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Κυριάκου Παπαδόπουλου
(Αντιδημάρχου Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας
διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
5) Μπαντάκ Σιαμπάν
2) Ηλιάδης Θωμάς
6) Μποζ Ραμαδάν
3) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
7) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
4) Καρά Αχμέτ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Λύρατζης Πασχάλης
2) Μυλωνάς Γεώργιος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Κοινωνία Δημοτών Εμμανουήλ
Φανουράκης
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.37491/27-12-2018 εισήγηση του Χακή Χοτζιάρ, χειριστή του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, η οποία
έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του Ν.4412/16. 2.Την Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΛΕΥΚΗΣ». 3.Το Πρακτικό Νο1 της επιτροπής διαγωνισμού του παραπάνω έργου, όπως αυτό παράχθηκε
και μου στάλθηκε ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ από την επιτροπή
διαγωνισμού του παραπάνω έργου.
Παρακαλώ για την έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης σύμφωνα με το
πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του εν λόγω έργου με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης
στον μειοδότη ΔΟΒΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.) με ποσοστό έκπτωσης 50,69%».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το σχετικό πρακτικό της επιτροπής, το οποίο έχει
ως εξής:
«Στην Ξάνθη, στις 21.12.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Δήμου
Ξάνθης, οι κατωτέρω:
1. Καμπούρη Σουλτάνα, ΠΕ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. Δήμου Ξάνθης, ως
Πρόεδρος της Ε.Δ.
2. Ποιμενίδης Βασίλειος, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ως
μέλος
3. Τοροσίδης Ευστάθιος, ΠΕ Γεωπόνος στο Δήμο Μύκης, ως μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), σύμφωνα με την αριθ. 268/2018 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης και έχοντας υπόψη την με αριθ. πρωτ. 29585/16.10.2Ο18
Διακήρυξη (18PROC003848322) για το έργο του θέματος, προσήλθαμε σε δημόσια συνεδρία για τη
διεξαγωγή της ηλεκτρονικής διαδικασίας αποσφράγισης του διαγωνισμού και ελέγχου των υποβληθέντων.
Σημειώνεται ότι στις εργασίες της Επιτροπής Διαγωνισμού παρίσταται ο Γεωργιάδης Νικόλαος, ως
εκπρόσωπος του συνδέσμου πτυχιούχων εργοληπτών.
Διαπιστώθηκε η απαρτία της ΕΔ. αφού ήταν παρόντα και τα τρία (3) τακτικά μέλη της Επιτροπής και ο
εκπρόσωπος του συνδέσμου πτυχιούχων εργοληπτών.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 14.12.2018 και ώρα 10:00 και
πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποίησε και στους πέντε (5) προσφέροντες
το σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων όπως αυτός παράχθηκε από το σύστημα.
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Με την έναρξη της διαδικασίας, η Πρόεδρος της Επιτροπής προέβη σε επισκόπηση του διαγωνισμού και
διαπίστωσε ότι οι πέντε (5) προσφορές που είχαν υποβληθεί ήταν σφραγισμένες, ήτοι τα πεδία
«Προσφορά» και «Σύνολο προσφοράς» έφεραν την ένδειξη «σφραγισμένες προσφορές».
Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, που είχαν οριστεί από τον χειριστή συνδέθηκαν
στο ηλεκτρονικό σύστημα και προχώρησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων και των πέντε
(5) συμμετεχόντων.
Στο χρονικό σημείο αυτό, και πάντως πριν από την αξιολόγηση των προσφορών, έγινε η αυτόματη
παραγωγή (εκτύπωση) του πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας, ο οποίος και στάλθηκε στους
πέντε (5) συμμετέχοντες μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος. Παράλληλα ο ίδιος
πίνακας αναρτήθηκε και στην περιοχή των συνημμένων εγγράφων του διαγωνισμού και είναι ο ακόλουθος:
α/α

α/α Κατάθεσης

Επωνυμία Προσφέροντα
ΔΟΒΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ.ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.)

Ποσοστό Μέσης Έκπτωσης

1

104173

50,69 %

2

105171

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΤΕ

50,00 %

3

105505

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ

47,55 %

4

105397

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΒΟΥΠΟΥΚΛΗ ΑΕ»

39,00 %

5

105359

ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.

36,54 %

Η Επιτροπή προέβη κατά σειρά μειοδοσίας στον 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. Ο έλεγχος ομαλότητας ήταν επιτυχής για όλους τους
προσφέροντες. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι το αρχείο pdf της οικονομικής προσφοράς που είχαν επισυνάψει
οι προσφέροντες ήταν Ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Στη συνέχεια της ίδιας μέρας, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης του έργου κατά σειρά μειοδοσίας αρχίζοντας από τον πρώτο
μειοδότη και διαπιστώθηκαν τα εξής:
1. Όλα τα αρχεία των ανωτέρων φακέλων των πέντε (5) υποΨηφίων έφεραν εγκεκριμένη προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών,
όπως ορίζεται στα άρθρα 3.5.α και 3.5.ε της διακήρυξης του έργου.
2. Και οι πέντε (5) υποΨήφιοι υπέβαλλαν έντυπο με το οποίο δηλώνεται ότι: α) τα περιεχόμενα των
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, είναι μη εμπιστευτικά και β) γίνεται αποδοχή των γενικών όρων του
διαγωνισμού.
3. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του 50υ κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικού φορέα προκύπτει ότι
στο ΤΕΥΔ αναφέρονται τρεις νόμιμοι εκπρόσωποι, ενώ υπογράφει Ψηφιακά ένας μόνο από αυτούς σε
όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΤΕΥΔ του, παράγραφος Β
(πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα) γίνεται μνεία του υπ'
αριθ. 360/12-12-2018 πρακτικού για την εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα στο έργο, χωρίς όμως
να αναφέρει ποιος έχει οριστεί. Οπότε σύμφωνα με το άρθρο 23.1 σε συνδυασμό με το 24.2 της
διακήρυξης, προτείνεται η απόρριψη του παρακάτω οικονομικού φορέα.
α/α Κατάθεσης Επωνυμία Προσφέροντα
Ποσοστό Μέσης Έκπτωσης
105359

ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.

36,54 %

Η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινώνησε με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές
επιστολές συμμετοχής προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. Αυτή επιβεβαιώθηκε από τα εξής
έγγραφα:
1) Με την υπ' αριθ. πρωτ. 28873/21-12-2018 βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής
ηλεκτρονικής έκδοσης του ΤΜΕΔΕ
2) Με την υπ' αριθ. πρωτ. 28905/21-12-2018 βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής
ηλεκτρονικής έκδοσης του ΤΜΕΔΕ
3) Με την υπ' αριθ. πρωτ. 28919/21-12-2018 βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής
ηλεκτρονικής έκδοσης του ΤΜΕΔΕ
4) Με την υπ' αριθ. πρωτ. 28925/21-12-2018 βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής
ηλεκτρονικής έκδοσης του ΤΜΕΔΕ
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5) Με την υπ' αριθ. πρωτ. 28928/21-12-2018 βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής

ηλεκτρονικής έκδοσης του ΤΜΕΔΕ
Μετά τα παραπάνω, οι προσφορές των οικονομικών φορέων που έγιναν αποδεκτές είναι τέσσερις

Άρα, η τελική κατάταξη των υποψηφίων οικονομικών φορέων κατά σειρά μειοδοσίας τροποποιείται και
είναι όπως στον ακόλουθο πίνακα:
Ποσοστό Μέσης
Προσφορά χωρίς
α/α
α/α Κατάθεσης
Επωνυμία Προσφέροντα
Έκπτωσης
Φ.Π.Α.

1

104173

2
3

105171
105505

105397

4

ΔΟΒΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ.ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.)

50,69 %

163.029,66

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΤΕ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ

50,00 %
47,55 %

165.322,58
173.427,92

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
«ΒΟΥΠΟΥΚΛΗ ΑΕ»

39,00 %

201.693,54

Κατά συνέπεια, η ΕΔ. ολοκλήρωσε το παρόν πρακτικό της σήμερα, 21.12.2018 και εισηγείται την ανάθεση
της σύμβασης στον μειοδότη, δηλαδή στην εργοληπτική επιχείρηση ΔΟΒΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΏΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.) με
σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά της, χωρίς ΦΠΑ: εκατόν εξήντα τρεις χιλιάδες είκοσι εννιά
ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (163.029,66€) και με μέση έκπτωση πενήντα κόμμα εξήντα εννιά τοις εκατό
(50,69%)».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Εγκρίνει το από 21-12-2018 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ολοκλήρωση
ασφαλτόστρωσης οδών οικισμού Λεύκης»
Β) Την ανάθεση της σύμβασης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΛΕΥΚΗΣ» στην εργοληπτική επιχείρηση ΔΟΒΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΏΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.) με σύνολο δαπάνης έργου κατά
την προσφορά της, χωρίς ΦΠΑ: εκατόν εξήντα τρεις χιλιάδες είκοσι εννιά ευρώ και εξήντα έξι λεπτά
(163.029,66€) και με μέση έκπτωση πενήντα κόμμα εξήντα εννιά τοις εκατό (50,69%).
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Σιαμπάν Μπαντάκ και Αχμέτ Καρά διότι όπως δήλωσαν έχουν
καταψηφίσει και τις προηγούμενες σχετικές αποφάσεις.
…………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 18-1-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

