ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 10ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 2ης Μαϊου 2014
Αριθ. απόφασης 115
Περίληψη
Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου:
Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων
εργολαβία : «Διαμόρφωση υπόγειου χώρου
κτιρίου επί της οδού Καπνεργατών»
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 2 Μαϊου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.
20255/14-04-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη Δημητρίου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), όπου
επιδόθηκε κανονικά στον 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 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 Δημήτριος (Πρόεδρος)
Ιωαν. Δρεμσίζης
Κυρ. Παπαδόπουλος
Γ.Παπασταματίου
Χρίστος Πούλιος
Δ. Βορίδης
Κρ. Καλογερής

Απόντες
1) Ιωαν. Τσεγγελίδης
2) Ν. Σπυριδόπουλος

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το
15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, την αρ. πρωτ.23260/29-4-2014 αναφορά της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής :
Σας αναφέρω ότι στις 22-04-14 έγινε η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου του παραπλεύρως έργου.
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 (ΚΔΕ).
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα πρακτικά No 1 & 2 της δημοπρασίας καθώς και
το πίνακα οικονομικών προσφορών :
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Ι)
Διεξαγωγής μειοδοτικής δημοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές ποσοστού έκπτωσης για την ανάδειξη
εργολάβου του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» εργολαβία
: «Διαμόρφωση υπόγειου χώρου κτιρίου επί της οδού Καπνεργατών».
Στην Ξάνθη στις 22-04-14 και στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης ,
η Επιτροπή Διαγωνισμού που ορίστηκε με την με αριθμ. πρωτ. 18534/03-04-14 απόφαση της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας και αποτελείται από τους Απόστολο Γραμματόπουλο, ως Πρόεδρο, Ελένη
Πανταζή και Ευδοκία Μπαρμπαλέξη, ως μέλη, έχοντας υπ’ όψη την με αριθμ. 86/26-03-14 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης για την κατάρτιση όρων της δημοπρασίας και την περίληψη
διακήρυξης που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης και τοιχοκολλήθηκε στο κατάστημα της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης στις 31-3-14 του έργου της επικεφαλίδας
προϋπολογισθείσης δαπάνης 12.546,00 ευρώ, συνήλθε σήμερα :
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.6 του αρθρ.17 του
Π.Δ. 609/85 και ώρα 10.03 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 τρείς (3) 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 μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφηκε από τα μέλη
της Ε.Δ και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.
Κατόπιν η Ε.Δ. έλεγξε, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας, την
έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, το δικαίωμα συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το
άρθρο 21 της διακήρυξης) και 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. Τέλος
έλεγξε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ.609/85 και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών.
Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ελέγχθηκε η πληρότητα υπογραφών-μονογραφών (κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στο άρθρο 17 παρ.5 του Π.Δ.609/85) στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των
διαγωνιζομένων και παρακρατήθηκαν τα κατά νόμο μηχανόσημα. Στη συνέχεια, ελέγχθηκε σύμφωνα με το
άρθρο 24.2 της διακήρυξης, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των
διαγωνιζομένων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης.
Δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος ομαλότητας από την Επιτροπή Διαγωνισμού καθώς ο προϋπολογισμός του
έργου περιλαμβάνει μόνο μια ομάδα εργασιών.
Η διαδικασία ελέγχου όλων των διαγωνιζομένων ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας, ολοκληρώνεται
αυθημερόν.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. δεν απορρίπτει καμία
προσφορά και καταρτίζει τον παρακάτω πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας :
Α/Α
1
2
3

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
3%
2%
2%

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
τη Δευτέρα 28-4-14 και ώρα 14:50.
Η Ε.Δ. αποφάσισε επίσης να συνεδριάσει εκ νέου στις 29-4-14 για να διαπιστώσει την υποβολή
ή μη ενστάσεων κατά του διαγωνισμού.
Στη διαδικασία της δημοπρασίας παραβρέθηκε ο κ. Οδυσσέας Θεοχαρίδης, που ορίσθηκε με το
υπ΄αρ. 104/22-4-14 του ΣΠΕΔΕ νομού Ξάνθης, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εργοληπτών Νομού Ξάνθης
.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
2. ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ
3. ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑΛΕΞΗ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (2)
Διεξαγωγής μειοδοτικής δημοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές ποσοστού έκπτωσης για την ανάδειξη
εργολάβου του έργου :
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» εργολαβία : «Διαμόρφωση
υπόγειου χώρου κτιρίου επί της οδού Καπνεργατών».
Στην Ξάνθη, στις 29-04-14 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, η
κατά το Ν.3263/04 Επιτροπή Διαγωνισμού, που ορίστηκε με την με αριθμ. 18534/03-04-14 απόφαση της
Προϊσταμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και αποτελείται από τους Απόστολο Γραμματόπουλο, ως
Πρόεδρο, Ελένη Πανταζή και Ευδοκία Μπαρμπαλέξη, ως μέλη, συνήλθε εκ νέου, και διαπίστωσε ότι :
1) Με το αρ. πρωτ.21665/23-04-14 έγγραφο του ΕΤΑΑ – Γραφείο Ξάνθης αναγνωρίζεται η
γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, που εκδόθηκαν από αυτό.
2) Μέσα στη νόμιμη προθεσμία των 5 ημερών, δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά του κύρους του
Διαγωνισμού.
Κατόπιν τούτου ολοκλήρωσε το παρόν πρακτικό της (2).
Επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό :
1) Πρακτικό Ε.Δ. από τις 22-04-2014
2) Πίνακας δικαιολογητικών συμμετεχόντων στο διαγωνισμό
3) Πίνακας οικονομικών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» εργολαβία: «Διαμόρφωση
υπόγειου χώρου κτιρίου επί της οδού Καπνεργατών»
Α/Α
1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
3%

2

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

2%

3

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2%
Ξάνθη,

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ

22-04-14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» εργολαβία: «Διαμόρφωση υπόγειου χώρου κτιρίου επί
της οδού Καπνεργατών»
Α/Α
1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
3%

2

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

2%

3

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ξάνθη, 22-04-14

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
Την αρ. 86/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση των όρων του έργου :
«Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Διαμόρφωση υπόγειου χώρου κτιρίου επί
της οδού Καπνεργατών»
Την από 28-3-2014 περιληπτική διακήρυξη του έργου (ΑΔΑ: ΒΙΞΕΩΚ8-ΕΦΦ)
Tα πρακτικά 1 & 2 διεξαγωγής της μειοδοτικής δημοπρασίας και τα συνημμένα δικαιολογητικά αυτών.
Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε ένσταση κατά του πρακτικού ανάδειξης αναδόχου του ανωτέρω έργου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το αποτέλεσμα δημοπρασίας του έργου : «Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων»
εργολαβία: «Διαμόρφωση υπόγειου χώρου κτιρίου επί της οδού Καπνεργατών»
προϋπολογισμού 12.546€(συμπερ. Φ.Π.Α) η οποία αναδεικνύει ανάδοχο τον «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΚΩΝ/ΝΟ» με ποσοστό έκπτωσης 3%, επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 3669/08.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 115/2014.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος
(Υπογραφή)

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 5-05-2014
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυρομάτη Αικατερίνη

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

