
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Θήβας»

Συνήλθε τη 17η Μαϊου 2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

η Επιτροπή Διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους κ.κ. :

1. Λάβδα Λιάνα, υπάλληλο της Τ.Υ. του Δήμου, Πρόεδρο 

2. Βαρσάμη Παναγιώτη,  υπάλληλο της Τ.Υ. του Δήμου, Μέλος 

3. Ζήση Ευάγγελο,   υπάλληλο της Τ.Υ. του Δήμου, Μέλος 

(Η Επιτροπή αυτή συγκροτήθηκε έπειτα από κλήρωση και με την υπ’ αριθμόν 148/2016 απόφαση

της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό κλήρωσης).

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα όσα ορίζονται στη διακήρυξη του έργου, προχώρησε στην

έναρξη της δημοπρασίας και κάλεσε τους ενδιαφερόμενους που παρευρίσκονταν στην συνεδρίαση

και οι οποίοι είχαν πάρει τα απαιτούμενα από το Νόμο τεύχη δημοπρασίας, να καταθέσουν τους

φακέλους με τα δικαιολογητικά και τις οικονομικές τους προσφορές όπως απαιτούνταν από την

διακήρυξη του εν λόγω έργου.

Αφού δεν προσήλθε κανένας άλλος και διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν αφιχθεί ταχυδρομικώς

προσφορές  κατά  την  παρ.  4.1  της  Διακήρυξης και αφού  παρήλθε  η  ώρα  10.00  (ώρα  λήξης

επίδοσης προσφορών για το διαγωνισμό), κηρύσσεται λήξασα η παράδοση των προσφορών και

ακολούθως ανοίγονται κατά σειρά παραδόσεως οι φάκελοι των δικαιολογητικών.

Ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού κατέθεσαν τις προσφορές τους οι κάτωθι :

1.   Κ/ΞΙΑ ΑΝ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ  - ΧΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
2.   ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
3.   ΒΙΚΟ Α.Ε.Τ.Ε.

Η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους δικαιολογητικών όλων των διαγωνιζομένων με τη σειρά

που κατέθεσαν  τις  προσφορές  τους  και  κατέγραψε τα  δικαιολογητικά  που περιείχαν  χωρίς  να

ελεγχθεί το νομότυπο και η πληρότητά τους. 

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφησαν από την Πρόεδρο και

τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο.

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν στον πίνακα που ακολουθεί :



ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εργοληπτική Επιχείρηση Ομάδα - Εργασίες
Έκπτωση
Ομάδας

Μέση
έκπτωση

(Εμ)

Κ/ΞΙΑ ΑΝ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ-ΧΡ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Α. Χωματουργικά 3%

3%
Β. Τεχνικά έργα 3%

Γ. Εξοπλισμός 3%

Δ. Ηλεκτροφωτισμός 3%

ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Α. Χωματουργικά 2%

2%
Β. Τεχνικά έργα 2%

Γ. Εξοπλισμός 2%

Δ. Ηλεκτροφωτισμός 2%

ΒΙΚΟ Α.Ε.Τ.Ε.

Α. Χωματουργικά 4%

4%
Β. Τεχνικά έργα 4%

Γ. Εξοπλισμός 4%

Δ. Ηλεκτροφωτισμός 4%

Κατόπιν,  η  Ε.Δ.  έλεγξε,  ξεκινώντας  από  τον  πρώτο  μειοδότη  και  ακολουθώντας  τη  σειρά

μειοδοσίας,  την  έγκυρη  συμμετοχή  των  διαγωνιζομένων,  το  δικαίωμα  συμμετοχής  τους  στο

διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου

22 της διακήρυξης, με βάση τα περιεχόμενα στο φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα άρθρα

23 και 24 της διακήρυξης. 

Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν προσκομίσει όλα όσα απαιτούνταν από τη Διακήρυξη και έγιναν δεκτοί

στο διαγωνισμό.

Τέλος,  ελέγχθηκε  το  παραδεκτό  των  οικονομικών  προσφορών.  Όλοι  οι  διαγωνιζόμενοι  έγιναν

αποδεκτοί σύμφωνα με την παρ. 4.1 .στ της διακήρυξης.

Κατόπιν, συμπληρώθηκε ο παρακάτω πίνακας κατά σειρά μειοδοσίας :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Α/Α Εργοληπτική Επιχείρηση Μέση έκπτωση (Εμ)

1 ΒΙΚΟ Α.Ε.Τ.Ε. 4%

2 Κ/ΞΙΑ ΑΝ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ-ΧΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 3%

3 ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2%

Ακολούθως, η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού γνωστοποίησε στους παριστάμενους οτι σε

εφαρμογή  της  Εγκ.  Δ17γ/09/154/ΦΝ.437/17/10  της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του  Υπουργείου  Υποδομών



Μεταφορών και  Δικτύων που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής,  πρέπει  η

Επιτροπή διαγωνισμού με ευθύνη της Προέδρου να επικοινωνήσει εγγράφως με τις Τράπεζες ή το

ΤΣΜΕΔΕ που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, προκειμένου να

διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.

Εν συνεχεία, η Πρόεδρος της Επιτροπής διαγωνισμού απέστειλε τα σχετικά ερωτήματα για την

εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζομένων του έργου «Κατασκευή

παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Θήβας».

Από τις απαντήσεις που απέστειλαν οι σχετικοί Φορείς, επιβεβαιώθηκε η εγκυρότητα όλων των

των συμμετεχόντων.

Ύστερα από τα παραπάνω, η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται ομόφωνα: 

Προσωρινός  μειοδότης του  έργου «Κατασκευή  παιδικών  χαρών  Δημοτικής  Ενότητας

Θήβας» ανακηρύσσεται η ΒΙΚΟ Α.Ε.Τ.Ε.  με μέσο ποσοστό έκπτωσης 4 %.

Το  παρόν  Πρακτικό  συντάχθηκε  σε  πέντε  όμοια  αντίγραφα,  τα  οποία  υπογράφονται  όπως

παρακάτω  και  διατίθενται  για  ενημέρωση  των  διαγωνιζομένων  στο  Δημαρχείο  του  Δήμου

Θηβαίων. 

Θα  ακολουθήσει  ανακοίνωση  της  Προέδρου  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  στον  πίνακα

ανακοινώσεων  του  Δήμου  Θηβαίων  οτι  οι  διαγωνιζόμενοι  μπορούν  να  λάβουν  γνώση  του

Πρακτικού  και  να  υποβάλουν  ένσταση  κατ'  αυτού.  Για  την  ημέρα  και  ώρα  της  ανάρτησης

συντάσσεται  αυθημερόν  με  επιμέλεια  της  Προέδρου  της  Επιτροπής,  σχετική πράξη που

υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η πενθήμερη προθεσμία ενστάσεων αρχίζει από την επόμενη

της ανάρτησης ημέρα. Η Επιτροπή διαβιβάζει  τις  τυχόν ενστάσεις μαζί  με το Πρακτικό και τη

γνώμη της στην Προϊσταμένη Αρχή η οποία εκδικάζει τις ενστάσεις.

                     Το Πρακτικό αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως κατωτέρω :

Θήβα, 19-05-2016

           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  ΤΑ ΜΕΛΗ
           ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                   
                                             

                                                                                         ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                    ΛΑΒΔΑ ΛΙΑΝΑ                    
    

                                                                                             ΖΗΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
	Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ



