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Από το αριθ.6/5-4-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 71

Περίληψη
Έγκριση του από 7/03/2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών που αφορά τον επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό:
«Προμήθεια σύγχρονου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης Δήμου
Ξάνθης»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 5 Απριλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.7923/1-4-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Κυριάκου Παπαδόπουλου
(Αντιδημάρχου Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
5) Τσαρεκτσή Τζενάν
2) Ηλιάδης Θωμάς
6) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
3) Καρά Αχμέτ
4) Μποζ Ραμαδάν
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Μπαντάκ Σιαμπάν
3) Λύρατζης Πασχάλης
2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
4) Μυλωνάς Γεώργιος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Μυλωνάς ενημέρωσε εγκαίρως τον Πρόεδρο και
στη θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος Τζενάν Τσαρεκτσή
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Κοινωνία Δημοτών»
Εμμανουήλ Φανουράκης
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.7683/28-3-2019 εισήγηση της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης
Προσφορών Ν.4412/2016, η οποία έχει ως εξής:
«Σας διαβιβάζουμε το από 07-03-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών που
αφορά τον επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (Αριθμ. πρωτ. Διακήρυξης 2252/28-01-2018).
Παρακαλούμε για την σχετική άσκηση της αποφασιστικής σας αρμοδιότητας ως αρμοδίου οργάνου
για την κατακύρωση του πρακτικού του διαγωνισμού».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το σχετικό πρακτικό το οποίο έχει
ως εξής:
«Στην Ξάνθη σήμερα την 07 Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ξάνθης η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2Ο16,
η οποία συγκροτήθηκε με την 231/24-10-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί
στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του
επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΤΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (Αριθμ.Πρωτ. Διακήρυξης 2252/28-01-2019)
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Χατζητουλούσης Αντώνιος (Πρόεδρος)
2) Αλεξόπουλος Ευριπίδης (Τακτικό Μέλος)
3) Θεραπίδου Όλγα (Αναπληρωματικό Μέλος)
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 12:00 την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι
ενδιαφερόμενοι, καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί
να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της προσφοράς (σφραγισμένος φάκελος
Κ.λ.Π). Η προσφορά υποβλήθηκε σε σφραγισμένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η
διακήρυξη στην παράγραφο Α.3.2.
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Συγκεκριμένα, προσφορές υπέβαλαν οι εξής:
Σειρά
Προσέλευσης

Επωνυμία Οικονομικού
Φορέα

1

ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Εξουσιοδοτημένος
Εκπρόσωπος

Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Φάκελος προσφοράς
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑi. Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»
ii. Φάκελος «Οικονομική Προσφορά»
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3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
Η διαγωνιζόμενη και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλε, είναι τα εξής:
Α/Α
1.

Επωνυμία Οικονομικού
Φορέα
ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Δικαιολογητικά
1) Επιστολή υποβολής προσφοράς της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ (ειδική συνοδευτική
επιστολή).
2) Περιεχόμενα φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς.
3) Έγγραφο με τίτλο «Δικαιολογητικά για Δικαίωμα Συμμετοχής» της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗΣ.
4) Έγγραφο με τίτλο «1. Πιστοποιητικά Επιμελητηρίου» της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ.
5) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο του Επιμελητηρίου Καβάλας, της
ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ.
6) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, της
εταιρείας "VIRTUAL NET ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.".
7) Βεβαίωση εγγραφής στο Επιμελητήριο Αχαΐας, της εταιρείας "Ι. ΛΙΒΑΝΗΣ - Γ.
ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε.".
8) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, της εταιρείας "Ι.
ΛΙΒΑΝΗΣ - Γ. ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε.".
9) Έγγραφο με τίτλο «2. Εκτύπωση www.gsis.gr επιχειρήσεων» της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗΣ.
10) Στοιχεία επιχείρησης ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (Taxis).
11) Στοιχεία επιχείρησης "VIRTUAL NET ΜΟΝ ΕΠΕ" (Taxis).
12) Στοιχεία επιχείρησης "Ι. ΛΙΒΑΝΗΣ - Γ. ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε." (Taxis).
13) Έγγραφο με τίτλο «3. Υπεύθυνες Δηλώσεις σχετικά με την μη επιβολή κυρώσεων
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/16» της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ.
14) Υπεύθυνη δήλωση περί μη τιμωρίας με την ποινή του αποκλεισμού σύμφωνα με το
άρθρο 74 του ν.4412/2016, της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ.
15) Υπεύθυνη δήλωση περί μη τιμωρίας με την ποινή του αποκλεισμού σύμφωνα με το
άρθρο 74 του ν.4412/2016, του ΛΙΒΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ.
16) Υπεύθυνη δήλωση περί μη τιμωρίας με την ποινή του αποκλεισμού σύμφωνα με το
άρθρο 74 του ν.4412/2016, του ΚΟΖΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ.
17) Υπεύθυνη δήλωση περί μη τιμωρίας με την ποινή του αποκλεισμού σύμφωνα με το
άρθρο 74 του ν.4412/2016, του ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
18) Έγγραφο με τίτλο «4. Υπεύθυνες Δηλώσεις περί μη επιβολής κατηγοριών σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/16» της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ.
19) Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ, σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/16.
20) Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης του ΚΟΖΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/16.
21) Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης του ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/16.
22) Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης του ΛΙΒΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ, σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 73 του ν.4412/16.
23) Έγγραφο με τίτλο «5. Υπεύθυνη Δήλωση όρων της Διακήρυξης» της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗΣ.
24) Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της Διακήρυξης της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ.
25) Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της Διακήρυξης του ΚΟΖΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ.
26) Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της Διακήρυξης του ΛΙΒΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ.
27) Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της Διακήρυξης του ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
28) Έγγραφο με τίτλο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ.
29) Έγγραφο με τίτλο «1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής» της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗΣ.
30) Εγγυητική Επιστολή της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ (Γραμμάτιο Συστάσεως
Παρακαταθήκης Νο: 2547).
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31) Έγγραφο με τίτλο «2. Εταιρικές Παρουσιάσεις επιχειρήσεων» της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗΣ.
32) Εταιρική παρουσίαση της εταιρεία " VIRTUAL NET ΜΟΝ ΕΠΕ ".
33) Οργανόγραμμα της εταιρείας "VIRTUAL NET ΜΟΝ ΕΠΕ".
34) Βιογραφικό σημείωμα του ΚΟΖΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ.
35) Βιογραφικό σημείωμα του ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
36) Βιογραφικό σημείωμα του ΝΤΑΛΙΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ.
37) Πιστοποιητικό Αποφοίτησης από το Τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, του
ΒΑΡΔΑΤΣΙΚΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ - ΡΙΖΟΥ.
38) Εταιρική παρουσίαση της εταιρείας «INTER LOGIC» (Ι. ΛΙΒΑΝΗΣ - Γ.
ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε.).
39) Βιογραφικό σημείωμα του ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
40) Βιογραφικό σημείωμα της Τσουφλίδου Ελένης.
41) Έγγραφο με τίτλο «3. Υπεύθυνες Δηλώσεις των εκπροσώπων των επιχειρήσεων σχετικά
με τις πληροφορίες αντίστοιχων εκτελεσμένων έργων (κατάλογος)» της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗΣ.
42) Υπεύθυνη δήλωση παρουσίασης πίνακα με αντίστοιχα έργα - συμβάσεις της
ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ.
43) Υπεύθυνη δήλωση παρουσίασης πίνακα με αντίστοιχα έργα - συμβάσεις του ΛΙΒΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗ.
44) Υπεύθυνη δήλωση παρουσίασης πίνακα με αντίστοιχα έργα - συμβάσεις του
ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
45) Υπεύθυνη δήλωση παρουσίασης πίνακα με αντίστοιχα έργα - συμβάσεις του ΚΟΖΑΚΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ.
46) Έγγραφο με τίτλο «4. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) των
επιχειρήσεων» της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ.
47) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ.
48) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της εταιρείας "Ι. ΛΙΒΑΝΗΣ - Γ.
ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε.".
49) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της εταιρείας "VIRTUAL NET
ΜΟΝ ΕΠΕ".
50) Έγγραφο με τίτλο «Πίνακας συναφών έργων».
51) Έγγραφο με τίτλο «5. Νομιμοποιητικά Έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης των
επιχειρήσεων» της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ.
52) Βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία, της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗΣ. (Αρ. Δηλ. 171)
53) Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων φυσικού προσώπου, της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗΣ. (Αρ. Δηλ. 171)
54) Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία, της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗΣ. (Αρ. Δηλ. 4276)
55) Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία, της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗΣ. (Αρ. Δηλ. 4296)
56) Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία, της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗΣ. (Αρ. Δηλ. 4276)
57) Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου βεβαίωση εγκαταστάσεων
εσωτερικού, της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ. (Αρ. Δηλ. 4176)
58) Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία, της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗΣ. (Αρ. Δηλ. 4004)
59) Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία, της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗΣ. (Αρ. Δηλ. 4004)
60) Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου βεβαίωση εγκαταστάσεων
εσωτερικού, της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ. (Αρ. Δηλ. 918)
61) Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου βεβαίωση εγκαταστάσεων
εσωτερικού, της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ. (Αρ. Δηλ. 917)
62) Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου βεβαίωση εγκαταστάσεων
εσωτερικού, της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ. (Αρ. Δηλ. 916)
63) Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία, της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗΣ. (Αρ. Δηλ. 915)
64) Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία, της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ
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ΕΛΕΝΗΣ. (Αρ. Δηλ. 915)
65) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας, της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ.
66) Κωδικοποίηση καταστατικού της εταιρείας "Ι. ΛΙΒΑΝΗΣ - Γ. ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε.".
(06-06-2018)
67) Κωδικοποίηση καταστατικού της εταιρείας "Ι. ΛΙΒΑΝΗΣ - Γ. ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε.".
(12-04-2017)
68) Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας "Ι. ΛΙΒΑΝΗΣ - Γ. ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗΣ
Ο.Ε.". (20-01-2015)
69) Καταστατικό της εταιρείας "Ι. ΛΙΒΑΝΗΣ - Γ. ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε.". (20-01-2014)
70) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας του ΛΙΒΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ.
71) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας του ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
72) Έγγραφο μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων εταιρίας περιορισμένης ευθύνης από
"VIRTUAL NET ΜΟΝ ΕΠΕ" στον ΚΟΖΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ.
73) Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου της εταιρείας "VIRTUAL NET
ΜΟΝ ΕΠΕ". (Αρ. Δηλ. 297)
74) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας του ΚΟΖΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ.
75) Έγγραφο με τίτλο «6. Πρακτικό σχετικά με την συμμετοχή, τον δανεισμό εμπειρίας και
την εκπροσώπηση» της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ.
76) Πρακτικό συνεδρίασης της εταιρείας "Ι. ΛΙΒΑΝΗΣ - Γ. ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε." για
συμμετοχή στον συνοπτικό διαγωνισμό.
77) Πρακτικό συνεδρίασης της εταιρείας "VIRTUAL NET ΜΟΝ. ΕΠΕ" για συμμετοχή
στον συνοπτικό διαγωνισμό.
78) Ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών-συνεργασίας της εταιρείας "Ι. ΛΙΒΑΝΗΣ Γ. ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε." με την ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ.
79) Ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών-συνεργασίας της εταιρείας "VIRTUAL NET
ΜΟΝ. ΕΠΕ" με την ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ.
80) Έγγραφο με τίτλο «7. Έγγραφο Εξουσιοδότησης για την κατάθεση της προσφοράς» της
ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ.
81) Το με αριθμ. -5.581- πληρεξούσιο της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ στις α) ΝΟΧΟΥ
ΓΡΙΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και β) ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του
ΧΡΗΣΤΟΥ.
82) Έγγραφο με τίτλο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνικής και Επαγγελματικής
Ικανότητας» της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ.
83) Έγγραφο με τίτλο «1. Συμβάσεις αντίστοιχων έργων των εξειδικευμένων στελεχών με
Ο.Τ.Α.» της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ.
84) Έγγραφο απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια Συστήματος Ελέγχου Παρόδιας
Στάθμευσης» του Δήμου Πατρέων στην εταιρεία "ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.".
85) Συμφωνητικό του Δήμου Πατρέων με την εταιρεία "ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.".
86) Διαβιβαστικό δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων στην εταιρεία "Ι.
ΛΙΒΑΝΗΣ - Γ. ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε.".
87) Συμφωνητικό συντήρησης εφαρμογής ελέγχου παρόδιας στάθμευσης, μεταξύ του
Δήμου Πατρέων και της εταιρείας "Ι. ΛΙΒΑΝΗΣ - Γ. ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε.".
88) Σύμβαση υλοποίησης πιλοτικής εγκατάστασης συστήματος διαχείρισης στάθμευσης,
μεταξύ των “ΔΑΕΜ Α.Ε.” και "VIRTUAL NET ΜΟΝ. ΕΠΕ".
89) Έγγραφο έγκρισης πληρωμής δαπάνης, της «ΔΑΕΜ Α.Ε.» στην "VIRTUAL NET
ΜΟΝ. ΕΠΕ".
90) Πιστοποιητικό Αποφοίτησης από το Τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, του
ΒΑΡΔΑΤΣΙΚΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ - ΡΙΖΟΥ με αναλυτική βαθμολογία.
91) Αναλυτική περιοδική δήλωση στο ΙΚΑ του ΒΑΡΔΑΤΣΙΚΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ – ΡΙΖΟΥ.
92) Σύμβαση για την διαχείριση και λειτουργία των υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων
(Parking), βόρειο και κεντρικό, επί του ποταμού Νέδοντα, μεταξύ του Δήμου
Καλαμάτας και της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ.
93) Έγγραφο με τίτλο «2. Πίνακας αντίστοιχων Έργων - Συμβάσεων» της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗΣ.
94) Πίνακας αντίστοιχων έργων-συμβάσεων της εταιρείας "Ι. ΛΙΒΑΝΗΣ - Γ.
ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε.".
95) Πίνακας συναφών έργων της εταιρείας "VIRTUAL NET ΜΟΝ. ΕΠΕ".
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96) Έγγραφο με τίτλο «3. Έγγραφα υλοποίησης (Πιστοποιητικά ή πρωτόκολλα παραλαβής,
Υπεύθυνες Δηλώσεις Ιδιωτών σχετικά με τα πλήρη στοιχεία των έργων)» της
ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ.
97) Δήλωση της εταιρείας "ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." για χρήση της
πλατφόρμας λογισμικού της εταιρείας "Ι. ΛΙΒΑΝΗΣ - Γ. ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε.".
98) Υπεύθυνη δήλωση του ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως νόμιμος εκπρόσωπος
της εταιρείας "Ι. ΛΙΒΑΝΗΣ - Γ. ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε." για την χρήση της
πλατφόρμας λογισμικού της εταιρείας "Ι. ΛΙΒΑΝΗΣ - Γ. ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε.".
99) Τιμολόγιο της εταιρείας "Ι. ΛΙΒΑΝΗΣ - Γ. ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε." στην εταιρεία
"ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.".
100)
Υπεύθυνη δήλωση της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ότι προμηθεύτρια εταιρεία του
συστήματος διαχείρισης των σταθμών αυτοκινήτων (Parking), βόρειο και κεντρικό, επί
του ποταμού Νέδοντα, είναι η εταιρεία "VIRTUAL NET ΜΟΝ. ΕΠΕ" και ότι
προγραμματιστής και συντονιστής του έργου είναι ο ΒΑΡΔΑΤΣΙΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΙΖΟΣ.
101)
Υπεύθυνη δήλωση της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ περί συνολικής αξίας του έργου
αυτοματοποίησης και διαχείρισης των σταθμών αυτοκινήτων της Καλαμάτας.
102)
Έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα «Βεβαίωση» προς την
ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ.
103)
Πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του έργου «Διαχείριση και λειτουργία των
υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων (Parking), βόρειο και κεντρικό, επί του ποταμού
Νέδοντα» μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ.
104)
Βεβαίωση καλής εκτέλεσης, της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Α.Ε.»
στην ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ περί εκτέλεσης του συνόλου των όρων των συμβάσεων
για τα έτη 2015-2016-2017-2018.
105)
Έγγραφο με τίτλο «4. Τεχνική Προσφορά - Περιγραφή» της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗΣ.
106)
Τεχνική προσφορά περιεχόμενα.
107)
Έγγραφο περιγραφής Συστήματος Ελέγχου Στάθμευσης Δήμων.
108)
Φυλλάδιο Τεχνικών χαρακτηριστικών εξοπλισμού C6000 (Mobile Computer) της
εταιρείας Chainway.
109)
Φυλλάδιο Τεχνικών χαρακτηριστικών εξοπλισμού AB-342M (Thermal Printer) της
εταιρείας Zonerich.
110)
Φυλλάδιο Web Park Cloud Portal.
111)
Έγγραφο με τίτλο «5. Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτημα
Διακήρυξης)» της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ.
112)
Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης από την ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ.
113)
Έγγραφο με τίτλο «Επιπλέον Έγγραφα Τεκμηρίωσης» της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗΣ.
114)
Εκτύπωση άρθρου από ιστότοπο.
115)
Έγγραφο με τίτλο «Υπεύθυνη δήλωση παραγράφου Α.4.1.2.» της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗΣ.
116)
Υπεύθυνη δήλωση της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ περί ύπαρξης έτοιμης
παρουσίασης που καλύπτει την παρ. Α.4.1.2. της διακήρυξης.

4. Η διαγωνιζόμενη, προχώρησε επίσης σε επίδειξη (demo) της εφαρμογής για την ελεγχόμενη
στάθμευση, όπως προέβλεπε η διακήρυξη, ενώπιον της επιτροπής και υπαλλήλων της υπηρεσίας
ελέγχου. Η επίδειξη έγινε σε πραγματικές συνθήκες έξω στην πόλη και περιλάμβανε μεταξύ άλλων,
πληρωμή θέσης στάθμευσης μέσω εφαρμογής, έλεγχος πινακίδων μέσω εφαρμογής, έκδοση κλήσης
μέσω φορητού εκτυπωτή ζώνης, καταχώρηση και έλεγχος μονίμων κατοίκων παλιάς πόλης.
Η εφαρμογή έδειξε να καλύπτει ποσοστό (>/=8Ο%) των λειτουργιών και των υποσυστημάτων όπως αυτές
και αυτά προδιαγράφονται και απαιτούνται από την διακήρυξη.
5. Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχοι του φακέλου των βασικών δικαιολογητικών και της τεχνικής
προσφοράς, της ανωτέρω προσφέρουσας και διαπίστωσε ότι :
Α) Δεν εκπληρώνεται η απαίτηση της παραγράφου Α. 2.1. της διακήρυξης, γιατί δεν προκύπτει η
ολοκλήρωση επιτυχώς τουλάχιστον ενός (1) αντίστοιχου έργου σύμβασης ετήσιου προϋπολογισμού
τουλάχιστον του 100% του προϋπολογισμού της διακήρυξης.
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Β) Δεν εκπληρώνεται η απαίτηση της παραγράφου Α. 2.6.1. της διακήρυξης, γιατί από τα έγγραφα
(ί.βιογραφικό σημείωμα του K. ΝΤΑΛΙΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ και ii.
Πιστοποιητικό Αποφοίτησης από το Τμήμα Πληροφορικής του T.E.I. Αθήνας, του ΒΑΡΔΑΤΣΙΚΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΗ ΡΙΖΟΥ) δεν προκύπτει η εμπειρία σε αντίστοιχες συμβάσεις παρά μόνο σε συμβάσεις χώρων
στάθμευσης (parking).
6.
Η επιτροπή δεν προέβη στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς.
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψη:
α) Την με αριθ. πρωτ. 2252/28-01-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου Ξάνθης.
β) Τις διατάξεις του Ν.4412/2Ο16.
γ) Την υποβληθείσα προσφορά.
Προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης:
Την κήρυξη ως άγονου του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ», γιατί η προσφορά που
κατατέθηκαν, δεν βρέθηκε σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει το από 07-03-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών που αφορά τον
επαναληπτικό
συνοπτικό
διαγωνισμό:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (Αριθμ. πρωτ. Διακήρυξης 2252/28-01-2018)
ενδεικτικού προϋπολογισμού 46.053,60€ με το Φ.Π.Α.
Β) Την κήρυξη ως άγονου του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ», γιατί η προσφορά που
κατατέθηκε, δεν βρέθηκε σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και
την επαναπροκήρυξή του με νέους όρους.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 10-4-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

