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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΡΓΟ: 

 

 

Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ: 

ʺΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝʺ 

78727 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ» 
ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΝ 04 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00π.µ. ΚΑΙ 

ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΝ 10 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ 

∆ΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00π.µ. 
 

Σήµερα την 10 ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 12:00π.µ. οι υπογεγραµµένοι: 

1. Παναγιώτης Βαρσάµης πολιτικός µηχανικός του ∆ήµου Θηβαίων ως πρόεδρος, 

2. Βαρβάρα – Παναγιώτα Αισώπου πολιτικός µηχανικός τ.ε. στη ∆/νση Τεχνικών Έργων της 

Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως µέλος και  

3. Ευαγγελία Μπάτσου πολιτικός µηχανικός τ.ε. στο ∆ήµο Λεβαδέων ως µέλος, 

αποτελούντες την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ» που 

συστάθηκε µε την µε αριθµό 137 του 2018 (Α∆Α: 6Α3ΡΩΨ4-ΘΗ5) απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση, για την 

διεξαγωγή της ηλεκτρονικής δηµοπρασίας. 

Ο ανοικτός διαγωνισµός της διακήρυξης του έργου διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

έχει λάβει ως αύξοντα αριθµό (Α/Α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 

78727. Η καταλυτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε την διακήρυξη η 

04 ∆εκεµβρίου 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00π.µ. και ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών η 10 ∆εκεµβρίου 208 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00π.µ. 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής ενηµέρωσε τα υπόλοιπα µέλη ότι προηγήθηκε κοινοποίηση, από 

τον κ. Χρήστο Βαρουξή χειριστής της αναθέτουσας αρχής, του ʺΚαταλόγου Συµµετεχόντωνʺ σε 

όλους τους προσφέροντες, όπως αυτό παράχθηκε από το σύστηµα του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). Σύµφωνα µε τον ανωτέρω κατάλογο 

κατέθεσαν προσφορά πέντε (5) οικονοµικοί φορείς, όπως αυτό φαίνεται αναλυτικά στον 

παρακάτω πίνακα. 

 
Αρχικά ο πρόεδρος συνδέθηκε στο σύστηµα και στα στοιχεία του µε Α.Α.: 78727 

διαγωνισµού. Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής πιστοποίησαν ότι έχουν υποβληθεί 

πέντε (5) προσφορές και ότι είναι σφραγισµένες. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνδέθηκε στο σύστηµα και προέβη στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση του υποφακέλου ʺ∆ιακιολογητικά Συµµετοχήςʺ και του υποφεκάλου ʺΟικονοµική 

Προσφοράʺ. 

Στην συνέχεια ο πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο 

ʺΣυνηµµένα Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµούʺ τον ʺΠίνακα Συµµετεχόντων κατά Σειρά Μεοιοδοσίαςʺ, 
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όπως αυτός παράχθηκε από το υποσύστηµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), προκειµένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

 
Ακολούθως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβη, κατά σειρά µειοδοσίας, σε έλεγχο της 

ολόγραφης και αριθµητικής αναγραφής των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής 

µεταξύ τους σχέσης, βάσει των παραγόµενων σχετικών ψηφιακών αρχείων του υποσυστήµατος, 

από τα οποία προκύπτει ότι όλες οι παραπάνω προσφορές είναι οµαλές. Για την εφαρµογή 

του ελέγχου οµαλότητας η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού χρησιµοποίησε την µέση έκπτωση προσφοράς 

(Εµ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν.4412/2006. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 

24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά µειοδοσίας αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. 

Παράλληλα η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβη σε έλεγχο της εγκυρότητας των Εγγυητικών 

Επιστολών Συµµετοχής των διαγωνιζοµένων σε εφαρµογή της µε αρ. πρωτ. 

∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-2010 Εγκυκλίου του ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.Γ.∆.∆.Π./∆17 και του άρθρου 4.1.ζ 

της ∆ιακήρυξης του έργου. Ο έλεγχος εγκυρότητας της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής του 

2ου, 3ου, 4ου και 5ου έγινε µέσο της εφαρµογής ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών 

του ΤΜΕ∆Ε ενώ ο έλεγχος του 1ου έγινε µε αλληλογραφία µεταξύ του προέδρου της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού και της ALPHA BANK, κατάστηµα Θηβών (0231) η οποία απάντησε µε έγγραφο στις 

14/12/2018 για την εγκυρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής. Ο έλεγχος 

εγκυρότητας των Εγγυητικών Επιστολών Συµµετοχής ολοκληρώθηκε την 14/12/2018 και 

βρέθηκαν όλες έγκυρες. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέχισε τις επόµενες εργάσιµες ηµέρες των έλεγχο των 

δικαιολογητικών συµµετοχής, ο οποίος και ολοκληρώθηκε στις 17/12/2018 προκειµένου να 

εκτιµηθούν σωστά οι όροι της διακήρυξης και τα ισχύοντα του Ν.4412/2016. Από τον έλεγχο 

των δικαιολογητικών προκύπτει ότι όλες οι προσφορές κρίνονται παραδεκτές. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

1. την έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης ∆ικαιολογητικών – Οικονοµικής Προσφοράς 

της ηλεκτρονικής δηµοπρασίας µε Α.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ 78727, 

2. να γίνουν δεκτές όλες οι προσφορές των Οικονοµικών Φορέων και 

3. την ανακήρυξη ως προσωρινού µειοδότη τον Οικονοµικό Φορέα ΕΡΓΟ∆ΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΒΕΤΕ 

µε µέση τεκµαρτή έκπτωση ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (66,87%) επί των τιµών 

του τιµολογίου της µελέτης. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της, να υποβάλει το παρών Πρακτικό Ι 

και να διαβιβάσει τον φάκελο του διαγωνισµού, µέσω του συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ, στον 

χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής του έργου κ. Χρήστο Βαρουξή. 

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 17 ∆εκεµβρίου 2018. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό Ι το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως έπεται. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ 
διπλ. πολιτικός µηχανικός 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΒΑΡΒΑΡΑ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΙΣΟΠΟΥ 
πολιτικός µηχανικός τ.ε. 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΤΣΟΥ 
πολιτικός µηχανικός τ.ε. 
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