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1  ο   ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Δημοπρασία της 1-12-2015

Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του τίτλου.

Στη Θήβα σήμερα την 1-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. οι υπογεγραμμένοι:
1. Μαρία Παγώνη ,Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε πρόεδρος της επιτροπής,
2. Γιώργος Παλόγος , Μηχανολόγος Μηχανικός μέλος 
3. Ευάγγελος Ζήσης ,Αγρονόμος Τοπογράφος  Μηχανικός  μέλος 

αποτελούντες  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  του  έργου:  «Δημοτική
Οδοποιία  Δημοτικής  Ενότητας  Δήμου  Θήβας»  που  ορίστηκε  με  την  με  αριθμό  323/2015
απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Θηβαίων, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση, για
την διεξαγωγή της δημοπρασίας και καλέσαμε τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να
λάβουν μέρος στην δημοπρασία να καταθέσουν τις προσφορές τους.

Προσήλθαν  και  επέδωσαν  προσφορά  ενώπιον  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  πέντε (5)
εργοληπτικές  επιχειρήσεις  που  αναγράφονται  στον  συνημμένο  Πίνακα  Ι  ο  οποίος  αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.

Στην  συνέχεια  και  αφού  διαπιστώθηκε  ότι  δεν  υπήρχε  άλλος  ενδιαφερόμενος  να  επιδώσει
προσφορά  η  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  απεύθυνε  προειδοποίηση  και  μετά  παρέλευση  ολίγων
λεπτών και  αφού είχε προηγηθεί  και δεύτερη προειδοποίηση κήρυξε την λήξη της παραλαβής
προσφορών.  Στη  συνέχεια  η  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  διαγωνισμού  επικοινώνησε  με  την
υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά
την  παρ.  3.4.  Μετά  από την  διαβεβαίωση ότι  δεν  έχουν αφιχθεί  ταχυδρομικώς  προσφορές  η
επιτροπή αφού έκανε έλεγχο της νομιμοποίησης των προσώπων που υπέβαλαν τις προσφορές
και  κατέγραψε  τα  στοιχεία  τους  στον  πίνακα  Ι  παρέλαβε  τους  φακέλους  προσφορών.  Οι
προσφορές που επιδόθηκαν στην επιτροπή έχουν καταγραφεί στον Πίνακα Ι με αύξοντα αριθμό
από το 1 έως και το 5.

Η  Επιτροπή  κατέγραψε  στον  Πίνακα  Ι  τα  υποβληθέντα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  και  τα
μονόγραψε.

Στην  συνέχεια  προέβη  στην  αποσφράγιση  και  μονογραφή  των  οικονομικών  προσφορών
ανακοινώνοντας τα επιμέρους στοιχεία για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές προσφορές
καταχωρήθηκαν, στο συνημμένο Πίνακα Ι κατά σειρά κατάθεσης προσφορών, ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.

Ακολούθως  η  Επιτροπή  ξεκινώντας  από  τον  πρώτο  μειοδότη  και  ακολουθώντας  τη  σειρά
μειοδοσίας,  έλεγξε  α)  αν  το  πρόσωπο  που  κατέθεσε  την  προσφορά  της  επιχείρησης  στο
συγκεκριμένο διαγωνισμό είχε 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) και δ) 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.

Επίσης  η  Επιτροπή  έλεγξε  το  παραδεκτό  των  οικονομικών  προσφορών  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 4.1.στ. της διακήρυξης.

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε αυθημερόν τον έλεγχο όλων των προσφορών των διαγωνιζομένων,
ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας.

Μετά  την  ολοκλήρωση  του  ελέγχου  για  το  σύνολο  των  διαγωνιζομένων,  η  Επιτροπή
Διαγωνισμού κρίνει όλες τις προσφορές παραδεκτές.
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Η επιτροπή  στη  συνέχεια  κατάρτισε  πίνακα  των  διαγωνιζομένων,  που  οι  προσφορές  τους
κρίθηκαν παραδεκτές.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1. ΕΔΕ ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3,00%
2. ΕΔΕ ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ 4,00%
3. ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε  12,00%
4. ΕΔΕ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 11,00%
5. ΒΙΚΟ ΑΕΤΕ 9,00%
Σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα παραδεκτών προσφορών, προκύπτει τελικά ότι προσωρινός

μειοδότης  είναι  η  "ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ  Α.Β.Ε.Τ.Ε  ",  με  μέση  έκπτωση  δώδεκα  τοις  εκατό
(12,00%) επί των τιμών τιμολογίου του έργου.

Η επιτροπή εξουσιοδοτεί την Πρόεδρό της, να αναρτήσει και να αποστείλει ανακοίνωση στον
πίνακα  της  ανακοινώσεων  του  Δήμου  Θήβας,  με  την  οποία  να  γνωστοποιείται  στους
διαγωνιζομένους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν ένσταση κατ’
αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.

ΘΗΒΑ 1-12-2015
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΩΝΗ  

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΟΓΟΣ 

2.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΗΣΗΣ  
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