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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από ηα Πρακηικά ηης 6ης/2012 έκηακηη ζσνεδρίαζης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ :43/2012
ΘΔΜΑ: ΔΓΚΡΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ ΣΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ
ΔΡΓΟΤ: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΟΓΩΝ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ ΚΑΙ 25ης ΜΑΡΣΙΟΤ».

Πην Γήκν Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, ζήκεξα 22 ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ 2012, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα
13.00 κ.κ ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην γξ. δεκάξρνπ ε νηθνλνκηθή επηηξνπή, χζηεξα απφ
ηελ κε αξηζ. πξση. 9999/21-2-2012 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδφζεθε θαη
δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ Λ.3852/2010.
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ελληά (9) κειψλ πξνζήιζαλ θαη ήηαλ
παξφληα ζηε ζπλεδξίαζε (7) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη :
ΞΑΟΝΛΡΔΠ:
1) Ρδαλήο Ινπθάο (Γήκαξρνο-Ξξφεδξνο 2) Βελέηεο Αλαζηάζηνο 3) Γαβαιά Ληθνιέηηα 4) Γαβγηψηε Διέλε
5) Θενράξεο Γηνλχζηνο (Αληηπξφεδξνο) 6) Κειάο Πηαχξνο (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο) 7) Ρξέραο Αληψληνο .
ΑΞΝΛΡΔΠ:
1) Κειάο Φψηηνο, Ξαηίδεο Ζιίαο, Σξπζφο Αιέμαλδξνο
H ζπλεδξίαζε ζπλήιζε εθηάθησο, ιφγσ αλαγθαηφηεηαο ηεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο κε ζέκα: έγθξηζε ή κε
ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ:Αλακφξθσζε θαη βειηίσζε
ππνδνκψλ ησλ νδψλ Βαζηιεηάδε θαη 25εο Καξηίνπ», πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ρξεκαηνδφηεζε
ηνπ έξγνπ.
Ρν κνλαδζηθφ

ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν Γήκαξρνο - Ξξφεδξνο ηεο Νηθνλνκηθήο

Δπηηξνπήο θ. Ρδαλήο Ινπθάο, ν νπνίνο κεηαμχ άιισλ αλέθεξε ηα εμήο:
Πχκθσλα κε ην 9711/20-2-2012 έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο:
Ξαξαθαινχκε γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ:» ΑΛΑΚΝΟΦΥΠΖ
ΘΑΗ ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΞΝΓΝΚΥΛ ΡΥΛ ΝΓΥΛ ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖ ΘΑΗ 25εο ΚΑΟΡΗΝ» πξνυπνινγηζκνχ 1.500.00,00€
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 23%) ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 3669/08.
Ξξνο ηνχην ππνβάιινπκε ην πξαθηηθφ επηηξνπήο δηαγσληζκνχ (Ξαξάξηεκα Α) θαη ηνπο πίλαθεο
ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, σο παξαηίζεληαη θάησζη:
ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
Ρελ 05-01-12 εκέξα Ξέκπηε θαη ψξα 10:00 π.κ. ζπλήιζε ε επηηξνπή Γηαγσληζκνχ απνηεινχκελε
απφ ηνπο:
α) Κηράιε Ρζαγιηψηε Αξρ.Κεραληθφ, Ξξφεδξνο
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β) Διδκπηέηα Γθηέξγθηει Ξνι. Κεραληθφ, κέινο
γ) Διπίδα Οατθνπνχινπ, Ξνι. Κεραληθφ, κέινο
θαη δηελήξγεζε αλνηρηή δεκνπξαζία ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ.3669/08, φπσο απηφ
ηζρχεη, θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Λ.3669/08 γηα επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ:
«ΑΛΑΚΝΟΦΥΠΖ ΘΑΗ ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΞΝΓΝΚΥΛ ΡΥΛ ΝΓΥΛ ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖ ΘΑΗ 25ΖΠ ΚΑΟΡΗΝ»,
κε ην ζχζηεκα ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 3669/08 (ΘΓΔ).
Θαηά ζπλέπεηα ε Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) ζπλήιζε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηελ εκέξα
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κηζή ψξα πξηλ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο
Γηαθήξπμεο. Ξαξέιαβε ηνπο θαθέινπο πξνζθνξάο πνπ θαηαηέζεθαλ ελψπηφλ ηεο θαη θήξπμε ηε ιήμε
ηεο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ.3669/08. Ζ παξαιαβή θαη ε
εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ ζηελ αλνηρηή δεκνπξαζία έγηλε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ απζεκεξφλ,
ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαη ζε εληαίν ζηάδην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ζπκκεηνρήο, ηελ απνζθξάγηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηελ ππνβνιή ηνπ
πξαθηηθνχ ηεο γηα ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο.
Γηα θάζε θάθειν πξνζθνξάο πνπ θαηαηέζεθε ελψπηφλ ηεο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ έιεγμε ηε
λνκηκνπνίεζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ ηνλ ππέβαιε.
Γηα ην ζχλνιν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηνλ δηαγσληζκφ, ε Δπηηξνπή
θαηέγξαςε ζην Ξξαθηηθφ ηεο ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηα κνλφγξαςε, έιεγμε ηελ
βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Κ.Δ.Δ.Ξ. ή ζε άιιν επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή θαηάινγν θαη ζηελ ζπλέρεηα
απνζθξάγηζε ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, ηηο κνλφγξαςε θαη αλαθνίλσζε ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο
γηα θάζε δηαγσληδφκελν. Θαηαρψξεζε επίζεο φιεο ηηο ππνβιεζείζεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηά ζεηξά
κεηνδνζίαο ζε πίλαθα νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ν νπνίνο ζπλνδεχεη ην πξαθηηθφ ηεο.
Ζ Δπηηξνπή, μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε θαη αθνινπζψληαο ηελ ζεηξά κεηνδνζίαο,
έιεγμε γηα θάζε δηαγσληδφκελν ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπ, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ
δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηεο Γηαθήξπμεο) θαη αλ πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 22
ηεο Γηαθήξπμεο. Έιεγμε επίζεο γηα θάζε δηαγσληδφκελν, ην παξαδεθηφ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ
πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3669/08 γηα ην εθαξκνδφκελν ζχζηεκα ππνβνιήο
πξνζθνξψλ.
Πηα πιαίζηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, έιεγμε ηελ πιεξφηεηα ππνγξαθψλ-κνλνγξαθψλ ζην Έληππν
Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη παξαθξάηεζε ηα θαηά λφκν κεραλφζεκα, ηα δε
ππφινηπα επεζηξάθεζαλ ζ’ απηφλ. Πηελ ζπλέρεηα, έιεγμε ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3, 4 θαη 5 ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ Λ.3669/08 φπσο ηζρχεη, ηελ νξζφηεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ Δληχπνπ Νηθνλνκηθήο
Ξξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ηελ αξηζκεηηθή θαη ηελ νιφγξαθε αλαγξαθή ησλ επηκέξνπο
πνζνζηψλ έθπησζεο θαη ηελ νκαιφηεηα απηψλ κεηαμχ ηνπο.
Δπηζεκαίλεηαη επίζεο, φηη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ νκαιφηεηαο, ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) ε κέζε έθπησζε πξνζθνξάο (Δκ), πνπ ππνινγίζηεθε ζην ηέινο ηνπ
Δληχπνπ Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, φπσο απηή (ηπρφλ δηνξζψζεθε) απφ ηελ
Δ.Γ., ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ.
Γηα ηνλ έιεγρν νξζφηεηαο ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο Δκ, απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, ε Δ.Γ. έιεγμε ηηο
δαπάλεο εξγαζηψλ κεηά ηελ έθπησζε, ην Γεληθφ Άζξνηζκα Γαπαλψλ θαηά ηελ πξνζθνξά (Ππ), ην πνζφ
πνπ αλαινγεί ζηα Γ.Δ. & Ν.Δ. θαη ην Πχλνιν Δξγαζηψλ κε Γ.Δ. & Ν.Δ. θαηά ηελ πξνζθνξά, ελψ ε κέζε
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έθπησζε πξνζθνξάο (Δκ), ππνινγίζηεθε απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, φπσο απηή (ηπρφλ δηνξζψζεθε)
απφ ηελ Δ.Γ., ζχκθσλα κε ηελ επαξθή ζηξνγγχιεπζε, ψζηε λα πξνθχςεη ν κεηνδφηεο.
Ζ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεθε ζην Ξξαθηηθφ ηεο Δ.Γ.
Ζ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε απζεκεξφλ.
Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ γηα ην ζχλνιν ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ε Δπηηξνπή δελ εληφπηζε
απαξάδεθηεο πξνζθνξέο θαη νινθιήξσζε ην πξαθηηθφ ηεο.
Αθνινχζεζε αλαθνίλσζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, ζε πίλαθα ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία
δηεμάγνληαη νη αλνηθηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηήζεθε ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο φηη ην
Ξξαθηηθφ δηαηίζεηαη γηα ελεκέξσζή ηνπο θαη φηη κπνξνχλ κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ αλσηέξσ
αλαθνίλσζε λα ππνβάιινπλ φιεο ηηο ηπρφλ ελζηάζεηο ηνπο, νη νπνίεο απεπζχλνληαη ζηελ Ξξντζηακέλε
Αξρή.
ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
(ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α’ )
Πε ζπλέρεηα ηνπ Ξξαθηηθνχ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη κεηά ηελ πξνζεζκία ησλ (5) πέληε εκεξψλ
ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη εμέηαζεο απηψλ απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε Δπηηξνπή νινθιεξψλεη ηελ
δηαδηθαζία αλαθέξνληαο φηη:
Πηνλ δηαγσληζκφ ηεο 05 Ηαλνπαξίνπ 2012

γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηνπ έξγνπ :
25 ΖΠ

ΚΑΟΡΗΝ»

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 1.500.000 € (ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΝ Φ.Ξ.Α. 23%) έιαβαλ κέξνο

δέθα (10)
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Δ.Γ.Δ.
Κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πέληε (5) εκεξψλ γηα ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ θαη ηελ εθδίθαζε απηήο
(ππνβιήζεθε κία έλζηαζε) απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, θαη ζχκθσλα κε ηελ
ππ’αξηζκ.29/13-2-12 Απφθαζή ηεο, κε ηελ νπνία θξίλεηαη βάζηκε ε ππνβιεζείζα έλζηαζε, απνξξίπηεηαη ε
Θ/ΜΗΑ «ΠΡ.ΚΞΑΟΙΑΚΑ & ΠΗΑ Ν.Δ.-ΔΡΒΝ Α.Ρ.Δ.», ε νπνία είρε πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
έθπησζεο , επνκέλσο ηελ ρακειφηεξε ηηκή πξνζέθεξε ε εηαηξεία ΕΗΡΑΘΑΡ ΑΡΔΒΔ – Λ.ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ,
(ε δεχηεξε ζηνλ πίλαθα ηνπ πξαθηηθνχ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο), δίλνληαο ηελ κεγαιχηεξε έθπησζε απ’
φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ αλήιζε ζε πνζνζηφ 51% επί ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ππεξεζίαο
ζχκθσλα ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 3669/08 (ΘΓΔ).
Ξαξαθαινχκε γηα ηε ιήςε απφθαζεο.
Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηνλ Ξξφεδξν θαη έιαβε ππφςε:
1. Ρν πξναλαθεξζέλ έγγξαθν:
2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ.2 & ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 3669/2008
3. Ρν πξαθηηθφ επηηξνπήο δηαγσληζκνχ (παξάξηεκα Α)
4. Ρν πξαθηηθφ επηηξνπήο δηαγσληζκνχ
5.

Ξίλαθαο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη θαηάζηαζε ζπκκεηερφλησλ

Θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ην ζέκα εηέζε ζε ςεθνθνξία
Θαηφπηλ ηνχηνπ ην Πψκα:
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ
(Κεηνςεθνχληνο ηνπ Ππκβνχινπ θ. Κειά Πηαχξνπ)

Δγθξίλεη:
α) Ρα Ξξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ «ΑΛΑΚΝΟΦΥΠΖ ΘΑΗ
ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΞΝΓΝΚΥΛ ΡΥΛ ΝΓΥΛ ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖ ΘΑΗ 25εο ΚΑΟΡΗΝ» πξνυπνινγηζκνχ 1.500.000,00€
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 23%).
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β) Αλαθεξχζζεη αλάδνρν ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, ηελ εηαηξεία ΕΗΡΑΘΑΡ ΑΡΔΒΔ – Λ. ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ, κε
πνζνζηφ έθπησζεο 51% επί ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ππεξεζίαο.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ (43).
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Θεξαηζίλη 23-2-2012
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ - ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΝΗΘΝΛ.ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΡΕΑΛΖΠ ΙΝΘΑΠ
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