ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 7ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 15ης Mαϊου 2013
Αριθ. απόφασης 127
Περίληψη
Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του
έργου : Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου
της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 15 Μαϊου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη Δημητρίου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), αριθμ. πρωτ. 20857/09-0513, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.
3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν
σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη
δηλαδή:
Απόντες
Παρόντες
1. Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος)
1. Καλογερής Κρίτων
2. Πούλιος Χρίστος
3. Βορίδης Δημήτριος
4. Παπαδόπουλος Κυριάκος
5. Δρεμσίζης Ιωάννης
6. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
7. Παπασταματίου Γεώργιος
8. Τσεγγελίδης Ιωάννης
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το
19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 19519/22-04-2013
αναφορά της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του
έργου : Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης
η οποία έχει ως εξής:
Σας αναφέρω ότι στις 9-4-2013 έγινε η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου του παραπλεύρως έργου.
Κατά του εν λόγω πρακτικού δημοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. Κατόπιν αυτού σας παρακαλώ να
εισηγηθείτε την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του παραπλεύρως έργου,
επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής το πρακτικό δημοπρασίας του παραπάνω έργου,
το οποίο έχει ως εξής:
Π ΡΑΚΤΙΚO ΙΙ

Διεξαγωγής ανοικτής δημοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα επί μέρους ποσοστά
έκπτωσης (σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3669/08) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου :
«EΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Στην Ξάνθη, στις 09- 04-2013 ημέρα Τρίτη στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Ξάνθης, η κατά το Ν.3669/08 και της αρ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 απόφασης Διοικ.
Μετ. & Η. Δ., Επιτροπή Διαγωνισμού, που ορίστηκε με την με αριθμ. 12938/19-3-2013 απόφαση της
Προϊσταμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και αποτελείται από τους Παπαθανασίου Φωτεινή, ως
πρόεδρο, Λάππας Ιωάννης και Καμπούρη Σουλτάνα, ως μέλη, έχοντας υπ’ όψη, την με αριθμ. 49/12-0313 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης για τη διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας,
του έργου της επικεφαλίδας, προϋπολογισθείσης δαπάνης 440.000,00 ευρώ, η περίληψη της οποίας
δημοσιεύθηκε στα φύλλα των εφημερίδων Εφημερίδα της Κυβέρνησης αρ. φυλ. 173/22-3-2013,
Κέρδος αρ. φυλ. 8282/15-3-2013, Εξπρές αρ. φυλ. 14893/15-03-2013, Εμπρός αρ. φυλ. 8935/16-032013, Θράκη αρ. φυλ. 4449/15-03-2013 και Ακρίτας αρ. φυλ. 756/16-03-2013, συνήλθε σήμερα και
παρευρέθηκε σε αυτή ο κ. Γαληνός Σταύρος ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εργοληπτών Ν. Ξάνθης:
Στην αρχή και ώρα 9.30 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής κηρύσσει την έναρξη της
δημοπρασίας και στη συνέχεια η Επιτροπή συνεδριάζοντας δημόσια παραλαμβάνει τους
φακέλους προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της, και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής
σύμφωνα με την παρ.5 του αρθρ.22 του N. 3669/08 και ώρα 10.02 π.μ. . Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου και διαπιστώνει ότι
δεν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4. Κατατέθηκαν συνολικά
τέσσερις φάκελοι προσφορών.
Για κάθε φάκελο που κατατέθηκε ενώπιόν της, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τη
νομιμοποίηση του προσώπου που τον υπέβαλε.
Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίχθηκαν, καταγράφηκαν στον
πίνακα δικαιολογητικών που συνοδεύει αυτό το πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που
περιέχονται σε αυτούς (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητα τους),
μονογράφτηκαν τα έγγραφα αυτά, ελέγχθηκε η πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π.
και επιστράφηκε.
Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφτηκαν από τον
Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε
διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν, μετά από λογιστικό
έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας
από τη μεγαλύτερη προσφορά), ο οποίος υπογράφηκε από τα μέλη της Ε.Δ και αποτελεί
μέρος του πρακτικού της.
Κατόπιν η Ε.Δ. ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας,
έλεγξε α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με
την παρ. 3.3 της διακήρυξης β) την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα
συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης) και δ) την
εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της διακήρυξης, με βάση τα δικαιολογητικά και το
περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της διακήρυξης.
Στη συνέχεια έλεγξε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα
υποβολής προσφορών. Ελέγχθηκε η πληρότητα υπογραφών και μονογραφών (κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ.6-8 του Ν.3669/08) στο Έντυπο Οικονομικής
Προσφοράς των διαγωνιζομένων και παρακρατήθηκαν τα κατά νόμο μηχανόσημα. Ελέγχθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 24.2 της διακήρυξης, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου
Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους.
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή
Διαγωνισμού, η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου
Οικονομικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους, όπως αυτή (τυχόν διορθωθεί) από την
Ε.Δ., σύμφωνα με τα κατωτέρω.
Για τον έλεγχο ορθότητας στον υπολογισμό της Εμ, από τους διαγωνιζόμενους, η Ε.Δ. ελέγχει
τις δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα Δαπανών κατά την προσφορά

(Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την
προσφορά, ενώ η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), υπολογίζεται με την αναγκαία
στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο μειοδότης.
Η διαδικασία ελέγχου όλων των διαγωνιζομένων ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας,
ολοκληρώθηκε αυθημερόν.
Η Ε.Δ. καταρτίζει τον παρακάτω πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας :
ΑΑ
1
2
3
4

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΖΑΓΝΑΦΕΡΗΣ
Ε.Δ.Ε.
ΔΟΒΡΙΔΗΣ ΑΕ
ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε
ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
11 %
10,63 %
10 %
9%

Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους ότι μπορούν να
λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού έως τις 15- 04
-2013.
Κατά του ως άνω πρακτικού δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση έως την ταχθείσα προθεσμία. Κατόπιν
αυτού η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό του διαγωνισμού στην
Οικονομική Επιτροπή
για έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και ανάδειξη του
αναδόχου.
Επισυνάπτoνται με το εξής πρακτικό :
1. Έλεγχος ομαλότητας.
2. Πίνακας οικονομικών προσφορών.
3. Πίνακας υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής.
Ξάνθη 16-04-2013
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη και το πρακτικό διεξαγωγής
της ανοικτής δημοπρασίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας
Σταυρούπολης» η οποία αναδεικνύει ανάδοχο την εταιρεία «ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι.ΖΑΓΝΑΦΕΡΗΣ Ε.Δ.Ε.» με
ποσοστό έκπτωσης 11%, επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 3669/08.
……………………………………………………………………………………………………

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 127/2013.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος
(Υπογραφή)

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 17-05-2013
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυρομάτη Αικατερίνη

