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Από το 14ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
7ης Αυγούστου 2015
Αριθ. απόφασης

160
Περίληψη
Έγκριση
πρακτικού
κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού του έργου «Υλοποίηση κυρίως
έργου ενεργειακή αναβάθμιση στο κλειστό
αθλητικό κέντρο ¨Φίλιππος Αμοιρίδης¨ και στο
12ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης».

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 07 Αυγούστου 2015 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 34953/03-08-2015
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
Σιαμπάν Μπαντάκ
Απόστολος Αγκόρτζας
Ερκάν Κίρατζη

Απόντες

1. Τοπ Ισμέτ
2. Αθανάσιος Ξυνίδης
3. Αλεξία Γκιρτζίκη

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
αφού εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη των μελών της την
υπ΄ αριθ. 34952/03-8-2015 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών η
οποία αφορά την έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης του Διαγωνισμού του έργου
«Υλοποίηση κυρίως έργου ενεργειακής αναβάθμισης στο κλειστό αθλητικό κέντρο
¨Φιλιππος Αμοιρίδη¨ και στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης» και η οποία έχει ως εξής:
Σας διαβιβάζουμε το υπ΄αριθμ. 34918/03-08-2015 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και εξέτασης ενστάσεων, η οποία
συγκροτήθηκε με τη με αριθμό 265/19-12-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ξάνθης.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την
κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «Υλοποίηση κυρίως έργου ενεργειακής
αναβάθμισης στο κλειστό αθλητικό κέντρο Φίλιππος Αμοιρίδης’’ και στο 12ο Δημοτικό
Σχολειό Ξάνθης» .
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ΄αριθ. 34918/03-08-2015
Πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών το
οποίο έχει ως εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι υπογεγραμμένοι
1.
Κυριάκος Πεπονίδης
2.
Αθανάσιος Μπαμπάτσος
3.
Αθανάσιος Βαρελτζίδης

ΑΔΑ: 6352ΩΚ8-ΤΛΕ
Αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών &
εξέτασης ενστάσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 265/19-12-2014 Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης του Έργου «Υλοποίηση κυρίως έργου
ενεργειακής αναβάθμισης στο κλειστό αθλητικό κέντρο “Φίλιππος Αμοιρίδης”
και στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης» με αριθμό Διακήρυξης 42671/07-08-2014
συνήλθαμε σήμερα Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2015 κι ώρα 14:30 και προβήκαμε στην
εξέταση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα από την
εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη διακήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, την
εξέταση των δικαιολογητικών, την συνημμένη απόφαση αποδοχής – απόρριψης με
αριθμ. πρωτ. 9260-05/03/2015, τις αποφάσεις υπ’ αριθμό 117/2015 και 146/2015
Οικονομικής Επιτροπής και την οικονομική προσφορά της εταιρείας, ποσού
542.473,05€ συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α, προτείνει την κατακύρωση
του παραπάνω ηλεκτρονικού διαγωνισμού στην εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με
την τιμή της προσφοράς του.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
1. Την υπ΄αριθ. 265/19-12-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με
τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών
και εξέταση ενστάσεων για το έτος 2015.
2. Την υπ΄αριθ. 164/21-08-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση
τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού
διαγωνισμού: Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού αθλητικού κέντρου Φίλιππος
Αμοιρίδης και 12ο Δημοτικό Σχολείο»
3. Την υπ΄αριθ. 230/25-11-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με
την Επικαιροποίηση της υπ΄αριθ.164/2014 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής σχετικά με την έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός
των όρων διακήρυξης ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού του έργου «Υλοποίηση
κυρίως έργου ενεργειακή αναβάθμιση στο κλειστό αθλητικό κέντρο Φίλιππος
Αμοιρίδης και στο 12ο Δημοτικό Σχολείο».
4. Την υπ΄ αριθ. 66240/15-12-2014 περίληψη
διακήρυξης δημόσιου διεθνή
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.
5. Την υπ΄αριθ. 9260/05-03-2015 απόφαση αξιολόγησης δικαιολογητικών.
6. Το υπ΄αριθ. 25517/12-06-2015 Πρακτικό Εξέτασης Ένστασης
7. Την υπ΄αριθ. 117/19-06-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Εξέταση
ένστασης του έργου:Υλοποίηση κυρίως έργου ενεργειακή αναβάθμιση στο
κλειστό αθλητικό κέντρο Φίλιππος Αμοιρίδης και στο 12ο Δημοτικό Σχολείο
Ξάνθης.»
8. Την
υπ΄αριθ.146/28-07-2015
Απόφαση
της
Οικονομικής
Επιτροπής
«Γνωμοδότηση επί της προσφυγής της επιχείρησης Καφεστίδη Ι.Νικολάου για το
έργο: Υλοποίηση κυρίως έργου ενεργειακή αναβάθμιση στο κλειστό αθλητικό
κέντρο Φίλιππος Αμοιρίδης και στο 12ο Δημοτικό Σχολείο».
9. Το υπ΄ αριθ. 34918/03-08-2015 Πρακτικό κατακύρωσης του διαγωνισμού της
Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης
προσφορών και εξέταση ενστάσεων που αφορά τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό
«Υλοποίηση κυρίως έργου ενεργειακής αναβάθμισης στο κλειστό
αθλητικό κέντρο “Φίλιππος Αμοιρίδης” και στο 12ο Δημοτικό Σχολείο
Ξάνθης» προϋπολογισμού 587.478,89 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης
του Φ.Π.Α. .
2. Κατακυρώνει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό
«Υλοποίηση κυρίως έργου
ενεργειακής αναβάθμισης στο κλειστό αθλητικό κέντρο “Φίλιππος Αμοιρίδης” και
στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης» στην εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με την οικονομική προσφορά της εταιρείας το ποσό των 542.473,05€
συμπεριλαμβανόμενης της δαπάνης ΦΠΑ.
Ο κ.Σιαμπάν Μπαντάκ ψήφισε λευκό.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 160/2015.
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, 12 Αυγούστου 2015
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου

