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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 13ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
28ης Ιουλίου 2015
Αριθ. απόφασης

153
Περίληψη
Έγκριση πρακτικού ανοίγματος
οικονομικών προσφορών και κατακύρωση
του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά τις
υπηρεσίες «Υπηρεσίες καθαρισμού των
Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Ξάνθης»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 28 Ιουλίου 2015 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 33102/23-07-2015 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της, κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δήμαρχος 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6) μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης
Κων/νος Τριανταφυλλίδης
Αλεξία Γκιρτζίκη
Απόστολος Αγκόρτζας
Γεώργιος Κολλάρος (αναπληρωματικό μέλος)

Απόντες

1. Τοπ Ισμέτ
2. Αθανάσιος Ξυνίδης
3. Σιαμπάν Μπαντάκ
4. Ερκάν Κίρατζη

Στη θέση του τακτικού μέλους Τοπ Ισμέτ που δήλωσε ότι θα απουσιάζει κλήθηκε
και παρίστατο το αναπληρωματικό μέλος Γεώργιος Κολλάρος.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
αφού εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών, την
αριθ. πρωτ. 31352/15-07-2015 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών η
οποία έχει ως εξής: Σας διαβιβάζουμε το από 08-07-2015 πρακτικό της Επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και εξέτασης ενστάσεων, η οποία
συγκροτήθηκε με τη με αριθμό 13/30-01-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Ξάνθης.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την
κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου « Υπηρεσίες Καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων
Δήμου Ξάνθης » .
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών το πρακτικό ανοίγματος των οικονομικών
προσφορών το οποίο έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υπογεγραμμένοι
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1.
Κηπουρός Αλέξανδρος (Πρόεδρος)
2.
Ασλανίδου Δωροθέα
3.
Καρακατσάνη Πολυξένη
Αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών &
εξέτασης ενστάσεων για τις υπηρεσίες σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/30-01-2015
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης του Έργου «Υπηρεσίες Καθαρισμού
Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Ξάνθης», με αριθμό Διακήρυξης 15742/22-04-2015,
συνήλθαμε σήμερα Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015 κι ώρα 08.00 προκειμένου να συνταχθεί το
πρακτικό για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος οι παρακάτω επιχειρήσεις :
1. ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έδρα την Ξάνθη
2. ΤΣΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ με έδρα την Ξάνθη
3. ΜΠΑΤΖΑΚ ΤΖΕΜΑΛΗ με έδρα την Ξάνθη
4. ΠΙΟΝΙΕΡΟΣ Ε.Π.Ε. με έδρα την Ορεστιάδα
5. ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ με έδρα την Θεσσαλονίκη
Με την με αριθμό 98/19-6-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποκλείστηκαν
από το επόμενο στάδιο της διεξαγωγής του διαγωνισμού οι επιχειρήσεις α) Τσαλίδου
Ευανθία και β) Μπατζάκ Τζεμαλή λόγω πλημμελούς έλλειψης δικαιολογητικών,
απορρίφθηκε η ένσταση της Τσαλίδου Ευανθίας και αποφασίστηκε η συνέχιση του
διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
Με το με αριθμό πρωτ. 27903/24-6-15 έγγραφο της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών
και αξιολόγησης προσφορών κλήθηκαν οι επιχειρήσεις:
1. ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έδρα την Ξάνθη
2. ΠΙΟΝΙΕΡΟΣ Ε.Π.Ε. με έδρα την Ορεστιάδα
3. ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ με έδρα την Θεσσαλονίκη
να παραβρεθούν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης στις 29-62015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 προκειμένου να πραγματοποιηθεί το άνοιγμα των
οικονομικών προσφορών.
Κατά το άνοιγμα των προσφορών διαπιστώθηκε ότι:
1. Η επιχείρηση ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. προσέφερε έκπτωση 51% επί του
ενδεικτικού προϋπολογισμού.
2. Η επιχείρηση ΠΙΟΝΙΕΡΟΣ Ε.Π.Ε. προσέφερε έκπτωση 21% επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού
3. Η επιχείρηση ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ προσέφερε έκπτωση 60% επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού
Κατόπιν με το αριθμό πρωτ. 28895/30-6-15 έγγραφο της Επιτροπής διεξαγωγής
διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών ζητήθηκε από τον Κο Χάλτσιο Απόστολο να
προσκομίσει ένορκη βεβαίωση περί μη επιβολής σε βάρος του πράξης επιβολής
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προστίμου για παραβιάσεις της Εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2
του Ν.4144/2013.
Σε απάντηση η εν λόγω επιχείρηση απέστειλε ταχυδρομικά τον με αρθμ. πρωτ.
29539/03-07-2015 φάκελο όπου εμπεριέχει την υπ΄αριθμ. 17181 ένορκη βεβαίωση
στην οποία αναφέρει ότι « για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το ΄΄
Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή και Φύλαξης΄΄ δεν
έχει επιβληθεί σε βάρος του πράξη επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της Εργατικής
Νομοθεσίας ΄΄Υψηλής ή ΄΄ Πολύ υψηλής ΄΄ σοβαρότητας , κατά τις διατάξεις του
άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 , παρ. 2 περ. Δ΄του
Ν. 4144/2013.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνουμε την κατακύρωση του διαγωνισμού στην
επιχείρηση του κ. Χάλτσιου Απόστολου με ποσοστό έκπτωσης 60% επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
1. Την υπ΄αριθ. 13/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη
συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
2. Την υπ΄αριθ. 70/2015 σχετικά με την κατάρτιση των όρων και την έγκριση των
τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.
3. Την υπ΄αριθ. 17386/29-04-2015 Περίληψη Διακήρυξης του Πρόχειρου
Διαγωνισμού.
4. Το υπ΄αριθ. 30182/08-07-2015 πρακτικό ανοίγματος οικονομικών προσφορών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει το πρακτικό ανοίγματος οικονομικών προσφορών της επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και εξέταση ενστάσεων του
πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά τις «Υπηρεσίες Καθαρισμού των Δημοτικών
Κτιρίων Δήμου Ξάνθης».
2. Κατακυρώνει τον πρόχειρο διαγωνισμό «Υπηρεσίες Καθαρισμού των Δημοτικών
Κτιρίων Δήμου Ξάνθης» προϋπολογισμού 37.394,46€ στον Χάλτσιο Απόστολο
με ποσοστό έκπτωσης 60% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 153/2015.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

Τα μέλη

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 5 Αυγούστου 2015
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου

