ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ
ΓΗΜΟ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ,
ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ:
«ΟΓΟΠΟΙΙΑ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΔΣΟΤ 2017»
Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ: 148.400,00 ΔΤΡΩ.
Αξηζκφο Μειέηεο: 12/2017
Ώξα ιήμεο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ: 10:00 π.μ.
ηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι, ζήκεξα ηελ 26ε/10/2017, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Πέκπηε,
νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη, κφληκνη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά,
Υξήζηνο Μήηξαθαο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο, σο Πξφεδξνο,
Βαζίιεο Πιαθαληάξαο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο σο κέινο, θαη
Διέλε Πνχθηα, Αγξνλφκνο Σνπνγξάθνο Μεραληθφο σο κέινο,
απνηεινχληεο ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ πνπ νξίζηεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ
Ν. 4412/2016 θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 198/2016 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά, θαη έρνληαο
ππφςε ηελ κε ΑΓΑ 6ΜΕΔΩΡΩ-Ε4Ζ Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..) κε θσδηθφ 17PROC002028473-2/10/2017, θαη πεξίιεςε ηεο νπνίαο δεκνζηεχηεθε ζηηο
εθεκεξίδεο ‘Γεληθή Γεκνπξαζηψλ’ ζην θχιιν πνπ θπθινθφξεζε ζηηο 5/102017, ‘Ζρψ ησλ Γεκνπξαζηψλ’ ζην θχιιν πνπ
θπθινθφξεζε ζηηο 5/10/2017, ‘εξξατθφλ Θάξξνο’ ζην θχιιν πνπ θπθινθφξεζε ζηηο 5/10/2017, ‘Φσλή ηεο Βηζαιηίαο’ ζην
θχιιν πνπ θπθινθφξεζε ζηηο 6/10/2017 θαη ‘Διεπζεξία’ ζην θχιιν πνπ θπθινθφξεζε ζηηο 5/10/2017, ζπγθεληξσζήθακε ζηελ
Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά ζηελ Σ.Κ. Υξπζνχ γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο ελ ιφγσ
Γεκνπξαζίαο.
Αθνχ πέξαζε ε ψξα ιήμεσο θαηαζέζεσο ησλ πξνζθνξψλ, ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θάιεζε ηξεηο θνξέο, γηα
λα θαηαζέζεη θαη άιινο δηαγσληδφκελνο πξνζθνξά, θαη αθνχ δελ παξνπζηάζηεθε θαλείο, έθιεηζε ηελ Γεκνπξαζία. Έσο ηελ ψξα
απηή πξνζήιζαλ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο θαη θαηέζεζαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο νη θάησζη:
Αριθμός
Φακέλοσ
Προζθοράς
1
2
3
4
5
6
7
8

Σίηλος Δργοληπηικής Δπιτείρηζης
ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΚΗΛΗΜΑΝΑΚΖ
ΓΖΜΖΣΡΖ ΣΗΑΜΠΑΚΑΡΖ
ΣΔΡΓΗΟ ΓΚΟΣΖ
ΝΗΚΟ ΥΑΣΕΖΑΝΑΣΑΗΑΓΖ
ΠΟΛΤΓΩΡΟ ΥΑΝΛΗΟΓΛΟΤ
ΑΝΓΡΔΑ ΓΗΑΜΑΓΚΑΚΖ
ΕΑΥΑΡΗΑ ΑΡΓΤΡΟ
ΚΑΜΔΛΗΓΖ Α.Σ.Δ.

Έθαζηνο δηαγσληδφκελνο θαηέζεζε ζηελ επηηξνπή ηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν νπνίνο πεξηείρε έλαλ ππνθάθειν κε ηα
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ δηαγσληζκφ θαη έλαλ ππνθάθειν κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.
Ζ Δπηηξνπή αξίζκεζε ηνπο θαθέινπο θάζε δηαγσληδφκελνπ ζχκθσλα κε ηελ ζεηξά πξνζέιεπζεο, άλνημε ηνλ θαθέινπο κε ηα
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη θαηέγξαςε ζηνλ ζπλεκκέλν Πίλαθα Γεκνπξαζίαο φια ηα ζηνηρεία. ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή
πξνρψξεζε ζηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζηελ αλαθνίλσζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο ζχκθσλα κε
ηνλ θάησζη πίλαθα και όπως ασηά αναγράθονηαι ζηις προζθορές ηων διαγωνιζομένων:
Αριθμός
Φακέλοσ
προζθοράς
1
2
3
4
5
6
7
8

Σίηλος Δργοληπηικής Δπιτείρηζης
ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΚΗΛΗΜΑΝΑΚΖ
ΓΖΜΖΣΡΖ ΣΗΑΜΠΑΚΑΡΖ
ΣΔΡΓΗΟ ΓΚΟΣΖ
ΝΗΚΟ ΥΑΣΕΖΑΝΑΣΑΗΑΓΖ
ΠΟΛΤΓΩΡΟ ΥΑΝΛΗΟΓΛΟΤ
ΑΝΓΡΔΑ ΓΗΑΜΑΓΚΑΚΖ
ΕΑΥΑΡΗΑ ΑΡΓΤΡΟ
ΚΑΜΔΛΗΓΖ Α.Σ.Δ.

Προζθερόμενο
ποζοζηό μέζης
ηεκμαρηής
έκπηωζης %
47,50 %
49,06 %
48,06 %
46,00 %
51,56 %
47,81%
43,00 %
46,75 %

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνρψξεζε ζηνλ πιήξε έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαηά ηελ ζεηξά ηεο
κεηνδνζίαο αξρίδνληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε.

ειίδα 2 απφ 3
Καηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο έγηλαλ, θαηά πιεηνςεθία, δεθηνί φινη νη δηαγσληδφκελνη πιελ ησλ
θαησηέξσ:
Σίηλος Δργοληπηικής Δπιτείρηζης: ΠΟΛΤΓΩΡΟ ΥΑΝΛΗΟΓΛΟΤ
Σα πξνζθεξφκελα πνζνζηά έθπησζεο ησλ νκάδσλ εξγαζηψλ δελ βξίζθνληαλ
Αιηιολογία
ζε νκαιή ζρέζε κεηαμχ ηνπο
Δηδηθά γηα ηνλ 2ν δηαγσληδφκελν (Γεκήηξηνο Σζηακπαθάξεο) ε Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ θξίλεη θαηά πιεηνςεθία φηη ζα
πξέπεη λα γίλεη δεθηφο ζην δηαγσληζκφ, παξά ηνπ γεγνλφηνο φηη θαηέζεζε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο πνζνχ 2.395,00
Δπξψ, έλαληη ηνπ αλαγξαθνκέλνπ ζηελ παξάγ. 15.1 ηεο Γηαθήξπμεο πνζνχ ησλ 2.994,72 Δπξψ.
Καηά ηνπ αλσηέξσ ζθεπηηθνχ κεηνςεθεί ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, ν νπνίνο ζεσξεί φηη ζα έπξεπε λα θξηζεί
απαξάδεθηε ε πξνζθνξά ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ‘Γεκήηξηνο Σζηακπαθάξεο’, δηφηη ην πνζφ ηεο πξνζθνκηζζείζαο
Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο πνπ πξνζθφκηζε ζηνλ δηαγσληζκφ είλαη κηθξφηεξν απφ ην αλαγξαθφκελν πνζφ ηεο
Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ (2.395,00 Δπξψ, έλαληη ηνπ αλαγξαθνκέλνπ ζηελ παξάγ. 15.1 ηεο Γηαθήξπμεο πνζνχ ησλ 2.994,72
Δπξψ). χκθσλα κε ηε γλψκε ηνπ Πξνέδξνπ ε δηέπνπζα ηνλ επίκαρν δηαγσληζκφ Γηαθήξπμε, θαηά πάγηα λνκνινγία, σο
θαλνληζηηθή πξάμε, δεζκεχεη κε ηνπο φξνπο ηεο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, αιιά θαη ην
Ννκηθφ Πξφζσπν πνπ ηνλ έρεη πξνθεξχμεη, ην νπνίν ππνρξενχηαη απφ ηελ έλαξμε θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ
δηαγσληζκνχ λα εθαξκφδεη φζα νξίδνληαη ζ’ απηή θαη επνκέλσο λα αθπξψζεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ δηαγσληδφκελνπ Γεκεηξίνπ
Σζηακπαθάξε δηφηη ε θαηαηεζεηκέλε απφ απηφλ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή είλαη κηθξφηεξε απφ ην αλαγξαθφκελν ζηε Γηαθήξπμε πνζφ.
Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε ιαλζαζκέλνπ ππνινγηζκνχ ηνπ δεηνχκελνπ απφ ηε Γηαθήξπμε πνζνχ ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο
πκκεηνρήο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεσξείηαη αλαξκφδηα λα αλαπξνζαξκφζεη ή δηνξζψζεη ξεηφ φξν ηεο Γηαθήξπμεο, θαζψο ε
αξκνδηφηεηα απηή αλήθεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κεηά απφ έλζηαζε νπνηνπδήπνηε ελδηαθεξφκελνπ θαηά ηνπ
θχξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ (δηφξζσζε φξνπ ηεο Γηαθήξπμεο). Ο ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληδφκελνο, εάλ επηζπκνχζε λα θαηαζέζεη
κηθξφηεξε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή απφ ηελ θαζνξηδφκελε ζηελ Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ, φθεηιε λα θαηαζέζεη εγθαίξσο
έλζηαζε θαηά ηνπ θχξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ ε νπνία ζα εμεηαδφηαλ σο πξνο ηε βαζηκφηεηά ηεο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ
Γήκνπ θαη ζα ιακβαλφηαλ ε ζρεηηθή απφθαζε αλαπξνζαξκνγήο ή φρη ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο. Σελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ
δελ κπνξεί λα γίλεη δεθηή αζπκθσλία πξνζθνξάο κε φξν ηεο Γηαθήξπμεο θαζψο απηφ απνηειεί δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε εηο βάξνο
ησλ ππνινίπσλ δηαγσληδνκέλσλ (ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ, ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ, θαηέζεζαλ Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο
ζχκθσλα κε ην νξηδφκελν ζηε Γηαθήξπμε πνζφ).
Σν ζθεπηηθφ ηεο πιεηνςεθίαο (2 κέιε ηεο Δπηηξνπήο) γηα ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδφκελνπ Γεκήηξηνπ
Σζηακπαθάξε, δερφκελε ηα φζα αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθφ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ αλαθνξηθά κε ηελ
Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, σο θαλνληζηηθή πξάμε πνπ δεζκεχεη ηνπο εκπιεθφκελνπο ζε απηφλ, είλαη φηη απφ ηελ δηαηχπσζε ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη «…απαηηείηαη ε θαηάζεζε από ηνπο
ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο, θαηά ηνπο όξνπο ηεο παξ. 1α) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/16 εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο,
πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 2.994,72 €.»’, πξνθχπηεη φηη ε παξ. 1α) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/16, πνπ αλαγξάθεη φηη «1. Οη
αλαζέηνπζεο αξρέο δεηνύλ από ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξάζρνπλ, … α) «Εγγύεζε ζπκκεηνρήο», ην ύςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθό πνζό, αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο ζε επξώ, θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην
2% ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο εθηόο ΦΠΑ, κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε», ελζσκαηψλεηαη θαη απνηειεί πιένλ
απαξάβαην φξν ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φρη κφλν δέζκεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε
λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ. πλέπεηα ησλ αλσηέξσ είλαη, ν ππνινγηζκφο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο
ζπκκεηνρήο ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ λα γίλεηαη, πξσηίζησο, σο γηλφκελν ηνπ πνζνζηνχ πνπ νξίδεη ε Τπεξεζία επί ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ, κε κέγηζην πνζνζηφ ην 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. 24%, απφ ην νπνίν,
ελ ζπλερεία θαη σο απνηέιεζκα (γηλφκελν), ζα πξνθχπηεη ζε απφιπην κέγεζνο ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, εζθαικέλα θαη ζαθέζηαηα εθ παξαδξνκήο, αλαγξάθεθε ην πνζφ απηφ ίζν κε 2.994,72 €
(πνζνζηφ 2,50 % επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. 24%), έλαληη ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην κέγηζην
απαηηνχκελν πνπ δχλαηαη λα δεηήζεη σο εγγχεζε ε Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπ έξγνπ, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 2.393,55 €. Σν
παξαπάλσ ζθάικα έγηλε αληηιεπηφ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηά ηελ δηαδηθαζία αλνίγκαηνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ.
Με ηελ πξνζθφκηζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνςεθίνπ, εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο πνζνχ 2.395,00
€, θξίλεηαη φηη ππεξθαιχπηεηαη ε κέγηζηε δπλαηή εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ λνκηκνπνηείηαη λα δεηήζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή σο
ερέγγπν ζπκκεηνρήο ζηελ δηαδηθαζία. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε πιεηνςεθία θξίλεη φηη ηφηε παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, φηαλ απνξξίπηεηαη πξνζθνξά πνπ είλαη θαζφια ζχκθσλε κε ηηο εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο ηνπ
λφκνπ, νη νπνίεο, ζεκεησηένλ, αλαθέξνληαη ξεηά θαη ζηελ Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, θαζνξίδνληαη θαηά πιεηνςεθία ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο
κε βάζε ηηο ηειηθέο δηνξζσκέλεο πξνζθνξέο.

ειίδα 3 απφ 3
Α/Α
μειοδοζίας

Αριθμός
Φακέλοσ
προζθοράς

1
2
3
4
5
6
7

2
3
6
1
8
4
7

Σίηλος Δργοληπηικής Δπιτείρηζης
ΓΖΜΖΣΡΖ ΣΗΑΜΠΑΚΑΡΖ
ΣΔΡΓΗΟ ΓΚΟΣΖ
ΑΝΓΡΔΑ ΓΗΑΜΑΓΚΑΚΖ
ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΚΗΛΗΜΑΝΑΚΖ
ΚΑΜΔΛΗΓΖ Α.Σ.Δ.
ΝΗΚΟ ΥΑΣΕΖΑΝΑΣΑΗΑΓΖ
ΕΑΥΑΡΗΑ ΑΡΓΤΡΟ

Προζθερόμενο
ποζοζηό μέζης
ηεκμαρηής
έκπηωζης %
49,06 %
48,06 %
47,81%
47,50 %
46,75 %
46,00 %
43,00 %

Σν παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη απφ ηα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ (κεηνςεθνχληνο ηνπ Πξνέδξνπ γηα ηνπο
ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ) θαη δηαβηβάδεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά γηα ηελ έγθξηζή
ηνπ.
Σ.Κ. ΥΡΤΟΤ, 26/10/2017
Η Δπιηροπή Γιαγωνιζμού
Ο Πρόεδρος
ηης Δπιηροπής Γιαγωνιζμού

Σα μέλη

Υξήζηνο Μήηξαθαο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Βαζίιεο Πιαθαληάξαο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Διέλε Πνχθηα
Αγξνλφκνο Σνπνγξάθνο Μεραληθφο

