ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΩΚ8-ΚΘΡ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 9ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Ξάνθης, της 26ης Ioυνίου 2013
Αριθ. απόφασης 177
Περίληψη
Έγκριση αποτελέσµατος δηµοπρασίας του έργου:
Έργα οδοποιίας εντός στρατοπέδου για την
επέκταση της οδού Σάρδεων
Στην Ξάνθη και στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα σήµερα 26η Ιουνίου 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ξάνθης, ύστερα από την αριθµ.
πρωτ. 32326/20-06-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη ∆ηµητρίου (Αντιδηµάρχου
Ξάνθης), 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 επτά (7) µέλη
δηλαδή:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Παρόντες
Μπένης ∆ηµήτριος (Πρόεδρος)
Σπυριδόπουλος Νικόλαος
Παπασταµατίου Γεώργιος
Τσεγγελίδης Ιωάννης
Πούλιος Χρήστος
Παπαδόπουλος Κυριάκος
∆ρεµσίζης Ιωάννης

Απόντες
1. Βορίδης ∆ηµήτριος
2. Καλογερής Κρίτων

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το
20ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 33419/25-6-2013
εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
Σας αναφέρω ότι στις 18-06-2013 έγινε η δηµοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Έργα
οδοποιίας εντός στρατοπέδου για την επέκταση της οδού Σάρδεων». Κατά του εν λόγω πρακτικού
δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση. Κατόπιν αυτού σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στην
Οικονοµική Επιτροπή την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας του έργου, επιφυλασσοµένων
των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε).
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής το πρακτικό δηµοπρασίας του παραπάνω
έργου, το οποίο έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
∆ιεξαγωγής ανοικτής δηµοπρασίας µε σφραγισµένες προσφορές µε το σύστηµα επί µέρους ποσοστά
έκπτωσης (σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Έργα
οδοποιίας εντός στρατοπέδου «Στεφανίδη» για την επέκταση της οδού Σάρδεων»
Στην Ξάνθη στις 18-6-2013 ηµέρα Τρίτη στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Ξάνθης, η κατά το Ν.3263/04 Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που ορίστηκε µε το από 27-5-2013 πρακτικό
διενέργειας κλήρωσης η οποία διενεργήθηκε σύµφωνα µε την αριθµ. ∆ΙΣΚΟ /Φ.18/οικ 23243/23-112011 απόφαση του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
αποτελείται από τους:
α) Αβραµίδη Χαράλαµπο Πολιτικό Μηχανικό στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Ξάνθης ως
πρόεδρο,
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β) Ελένη Πανταζή Μηχανικό Παραγωγής και ∆ιοίκησης στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου
Ξάνθης, ως µέλος
γ) Μακρή Ευαγγελία Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Ξάνθης ως
µέλος, παρουσία και του κ. Αµπατζή Ιωάννη ως εκπροσώπου του Συνδέσµου Πτυχιούχου Εργοληπτών
∆ηµοσίων Έργων Ν. Ξάνθης σύµφωνα µε το αριθµ. 23/13-3-2013 έγγραφο, έχοντας υπ’ όψη:
1. την µε αριθµ. 129/15-5-2013 απόφαση Οικονοµική Επιτροπής ∆ήµου Ξάνθης µε την οποίαν εγκρίθηκε
η κατάρτιση των όρων δηµοπρασίας.
2. την περίληψη διακήρυξη της δηµοπρασίας που δηµοσιεύθηκε στα φύλλα µε αριθµό : 25822/22-52013 της εφηµερίδας «∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», 8325/22-5-2013 της εφηµερίδας
«ΚΕΡ∆ΟΣ», 3712/22-5-2013 της εφηµερίδας «ΜΑΧΗΤΗΣ», 7186/22-05-2013, της εφηµερίδας
«Α∆ΕΣΜΕΥΤΗ», 766/25-5-2013 της εφηµερίδας «ΑΚΡΙΤΑΣ», και στο αρ. 306/24-05-2013 ΦΕΚ
(τεύχος ∆∆Σ).
Στην αρχή και ώρα 9.30 π.µ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της δηµοπρασίας και κάλεσε
τις ενδιαφερόµενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις να καταθέσουν τις προσφορές τους. Κατέθεσαν
προσφορά µε την σειρά που εµφανίσθηκαν οι παρακάτω εργοληπτικές επιχειρήσεις. :
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1

ΖΕΡΕΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ ∆.Τ. ΑΝΩ∆ΟΜΗ Ε.Ε.

2

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΜΑΝΤΑΛΗΣ

3

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΤΕΓΑΚΗΣ

Η Επιτροπή ∆ηµοπρασίας έλεγξε την νοµιµοποίηση των προσώπων που τις υπέβαλαν, καταχώρησε τις
προσφορές κατά σειρά κατάθεσης των, στην κατάσταση συµµετασχόντων η οποία επισυνάπτεται στο
παρόν πρακτικό της δηµοπρασίας. Όλοι οι φάκελοι αριθµήθηκαν µε τον αύξοντα αριθµό προσέλευσης
των ενδιαφερόµενων όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και µονογράφτηκαν από τα µέλη της επιτροπής
.
Επειδή είχε πλέον παρέλθει η ώρα λήξη επίδοσης προσφορών (αρ. 18 της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας) και
κανείς άλλος δεν προσήλθε , ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών
κατά τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 3669/2008 . Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού επικοινώνησε µε την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει ένα έχουν αφιχθεί
ταχυδροµικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4. του άρθρου 3 και την παρ. 4.1 του άρθρου 4 της ∆ιακήρυξης
∆ηµοπρασίας και διαπίστωσε ότι δεν έχει κατατεθεί καµία προσφορά .
Κατόπιν οι φάκελοι που περιείχαν τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής ανοίχθηκαν από την επιτροπή και για
κάθε φάκελο προσφοράς καταγράφηκε στην κατάσταση συµµετασχόντων τα έγραφα και δικαιολογητικά
που περιέχονταν (χωρίς ταυτόχρονα να ελεγχθεί το νοµότυπο και η πληρότητα τους), µονογράφησαν από
τα µέλη της επιτροπής, ελέγχθηκε η πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ και επιστράφηκε.
Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφτηκαν από τον Πρόεδρο και τα
µέλη της Ε.∆. 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 µικρότερη προσφορά), ο οποίος
υπογράφηκε από τα µέλη της Ε.∆ και αποτελεί µέρος του πρακτικού της.
Κατόπιν η Ε.∆. ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας, έλεγξε την
έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, το δικαίωµα συµµετοχής τους στον διαγωνισµό (σύµφωνα µε το
άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας), την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της ∆ιακήρυξης µε
βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και
24 .
Στη συνέχεια έλεγξε το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.3669/08 και σύµφωνα 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.
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Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιήθηκε από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η µέση
έκπτωση προσφοράς (Εµ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς από τους
διαγωνιζόµενους, όπως αυτή (τυχόν διορθώθηκε ) από την Ε.∆.
Για τον έλεγχο ορθότητας στον υπολογισµό της Εµ, από τους διαγωνιζόµενους, η Ε.∆. ελέγχει τις
δαπάνες εργασιών µετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισµα ∆απανών 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), υπολογίστηκε µε την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο
µειοδότης.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. απορρίπτει την
εργοληπτική επιχείρηση « ΖΕΡΕΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε διακριτικό τίτλο ΑΝΩ∆ΟΜΗ Ε.Ε.» ,
διότι η προσκοµισθείσα βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας είχε ηµεροµηνία λήξεως την 1η -03-2013.
Με τα υπ’ αριθµ . 31435/18-06-2013 και 31436/18-06-2013 έγγραφα, η Ε.∆. απέστειλε φαξ προς την
Ε.Τ.Α.Α. Ξάνθης και Ε.Τ.Α.Α. Θεσ/νίκης προκειµένου να εξακριβωθεί η γνησιότητα των εγγυητικών
επιστολών των δύο εναποµεινάντων εργοληπτικών επιχειρήσεων.
Με έγγραφά τους το Ε.Τ.Α.Α Ξάνθης και το Ε.Τ.Α.Α. Θεσ/νίκης επιβεβαίωσαν την γνησιότητα των δύο
παραπάνω εγγυητικών επιστολών.
Κατόπιν κατάρτισε πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά σειρά µειοδοσίας, ως κάτωθι :
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Α/Α
ΕΚΠΤΩΣΗ
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
Σ
Σ
1

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΤΕΓΑΚΗΣ

2

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΜΑΝΤΑΛΗΣ

22,00 %

14,00 %

Η διαδικασία ελέγχου όλων των διαγωνιζοµένων ολοκληρώθηκε αυθηµερόν.
Μετά τα ανωτέρω αποφασίστηκε από όλα τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού, µε σύνταξη σχετικής
πράξης, να αναρτηθεί η ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής την Τρίτη 18-6-2013 και ώρα 12:00
µ.µ. στον πίνακα ανακοινώσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ξάνθης, σύµφωνα µε την οποίαν
γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους ότι µπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να
υποβάλλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.
H επιτροπή αποφάσισε επίσης να συνεδριάσει εκ νέου µετά την παρέλευση των πέντε (5) ηµερών για να
διαπιστώσει την υποβολή ή µη ενστάσεων κατά του διαγωνισµού.
Στις 25-6-2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ.µ. συνήλθε εκ νέου η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και
διαπίστωσε ότι, µέσα στην νόµιµη προθεσµία της προηγουµένης παραγράφου, δεν υποβλήθηκε καµία
ένσταση κατά του κύρους του ∆ιαγωνισµού και κατόπιν τούτου ολοκλήρωσε το παρόν πρακτικό της.
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 οδοποιίας εντός στρατοπέδου
«Στεφανίδη» για την επέκταση της οδού Σάρδεων» η οποία αναδεικνύει ανάδοχο τον «ΣΤΕΦΑΝΟ
ΠΑΤΕΓΑΚΗ» µε ποσοστό έκπτωσης 22%, επιφυλασσόµενων των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.
3669/08.
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……………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 177/2013.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Μπένης ∆ηµήτριος
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων µελών)
Ακριβές απόσπασµα
Ξάνθη 27-06-2013
Με εντολή
Η Γραµµατέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυροµάτη Αικατερίνη

