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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 9ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Ξάνθης, της 26ης Ioυνίου 2013
Αριθ. απόφασης 178
Περίληψη
Έγκριση αποτελέσµατος δηµοπρασίας του έργου:
Ασφαλτικός τάπητας της οδού Ανδρέου ∆ηµητρίου
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
21ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 33775/26-6-2013
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
«Ασφαλτικός τάπητας της οδού Ανδρέου ∆ηµητρίου». 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 ΙΙ
∆ιεξαγωγής 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 :
«ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΝ∆ΡΕΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ»
Στην Ξάνθη, στις 18-06-2013 ηµέρα Τρίτη στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Ξάνθης, η κατά το Ν.3669/08 και της αρ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 απόφασης ∆ιοικ.
Μετ. & Η. ∆., Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που ορίστηκε µε την µε αριθµ. 24508/27-05-2013 απόφαση της
Προϊσταµένης ως πρόεδρο, την κ. Ευµορφία Παρδάλη, ως πρόεδρο, Ιωάννη Λαππα και Φωτεινή
Παπαθανασίου, ως µέλη, έχοντας υπ’ όψη, την µε αριθµ. 130/15-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Ξάνθης για τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, του έργου της επικεφαλίδας,
προϋπολογισθείσης δαπάνης 190.000,00 ευρώ, η περίληψη της οποίας δηµοσιεύθηκε στα φύλλα των
εφηµερίδων Εφηµερίδα της Κυβέρνησης αρ. φυλ. 305/24-05-2013, ∆ηµοπρασιακή αρ.φυλ.4580/2305-2013, Γενική ∆ηµοπρασιών αρ. φυλ. 10790/22-05-2013, Φωνή της Ξάνθης αρ. φυλ. 11209/22-05-
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2013, Xanthi news αρ. φύλλου 2370/23-05-2013 και Ακρίτας αρ. φυλ. 766/25-05-2013, 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 ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί µε την υπηρεσία
του πρωτοκόλλου και διαπιστώνει ότι δεν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4.
Κατατέθηκαν συνολικά τρεις φάκελοι προσφορών.
Για κάθε φάκελο που κατατέθηκε ενώπιόν της, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 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.∆. 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.∆ και αποτελεί µέρος του πρακτικού της.
Κατόπιν η Ε.∆. 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). Στο σηµείο αυτό διαπιστώθηκε η έλλειψη του
δικαιώµατος συµµετοχής για τον διαγωνιζόµενο «ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ ΑΤΕ» επειδή το κατώτατο όριο των
τάξεων των πτυχίων του (2Η Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ, 2Η Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ) είναι µεγαλύτερο από τους αντίστοιχους
προϋπολογισµούς των κατηγοριών αυτών της µελέτης και για το λόγο αυτό ο εν λόγω διαγωνιζόµενος
απορρίφθηκε. Στη συνέχεια η Ε.∆. έλεγξε την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της διακήρυξης (για
τους υπόλοιπους διαγωνιζόµενους), µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου,
σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της διακήρυξης.
Έπειτα 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 ∆ιαγωνισµού, η µέση
έκπτωση προσφοράς (Εµ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς από τους
διαγωνιζόµενους, όπως αυτή (τυχόν διορθωθεί) από την Ε.∆., σύµφωνα µε τα κατωτέρω.
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), υπολογίζεται µε την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο µειοδότης.
Η διαδικασία ελέγχου όλων των διαγωνιζοµένων ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας, ολοκληρώθηκε
αυθηµερόν.
Η Ε.∆. καταρτίζει τον παρακάτω πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά σειρά µειοδοσίας :

ΑΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

ΖΑΡΡΑΣ ΣΥΜΕΩΝ

2

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
10,00 %
3,00 %
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Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.∆., σε πίνακα της Υπηρεσίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Ξάνθης, µε την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους ότι µπορούν να
λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού έως τις 25- 06
-2013.
Κατά του ως άνω πρακτικού δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση έως την ταχθείσα προθεσµία. Κατόπιν
αυτού η Ε.∆. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό του διαγωνισµού στην
Οικονοµική Επιτροπή
για έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και ανάδειξη του
αναδόχου.
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 «Ασφαλτικός τάπητας της οδού Ανδρέου
∆ηµητρίου» η οποία αναδεικνύει ανάδοχο το «ΖΑΡΡΑ ΣΥΜΕΩΝ» µε ποσοστό έκπτωσης 10%,
επιφυλασσόµενων των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 3669/08.
……………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 178/2013.
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

