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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 12o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
21ης Ιουνίου 2016
Αριθ. απόφασης

108
Περίληψη
Κατακύρωση
του
διαγωνισμού
«Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών
Κτιρίων».

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 21 Ιουνίου 2016 ημέρα
Τρίτη
και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 22687/17-06-2016
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 οκτώ (8) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
Βασιλούδης Ηλίας
Γκιρτζίκη Αλεξία
Μπαντάκ Σιαμπάν
Μποζ Ραμαδάν (αναπληρωματικό μέλος)
Τριανταφυλλίδης Κων/νος
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
Φανουράκης Εμμανουήλ

1.Αγκόρτζας Απόστολος
2.Κίρατζη Ερκάν

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1. Χριστίνα Ράλλη, Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
2. Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
3. Πολυξένη Καρακατσάνη, Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών και Λογιστηρίου.
4. Ελένη Χατζηλιάδου, Νομική Σύμβουλος του Δήμου.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Το μέλος της επιτροπής κ.Κίρατζη Ερκάν ενημέρωσε εγκαίρως τον πρόεδρο για
την απουσία του. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν3852/2010 κλήθηκε
κατά σειρά ο αναπληρωματικός κ. Μποζ Ραμαδάν.
Η κ.Γκιρτζίκη Αλεξία προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη συζήτησης του
5ου θέματος.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
αφού εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της την
υπ΄ αριθ. 22022/15-06-2016 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών η
οποία έχει ως εξής: «ΘΕΜΑ: Κατακύρωση του Διαγωνισμού «Υπηρεσίες Καθαρισμού
Δημοτικών Κτιρίων »
Προϋπολογισμού: 31.981,23 €
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Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 21769/14-06-2016 πρακτικό διενέργειας
της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και εξέτασης
ενστάσεων, η οποία συγκροτήθηκε με τη με αριθμό 269/23-12-2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης. To πρακτικό αφορά τη διενέργεια του
Διαγωνισμού « Υπηρεσίες Καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων » οι Τεχνικές
Προδιαγραφές και οι όροι της διακήρυξης του οποίου εγκρίθηκαν με τη με αριθμό
103/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού.»
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ΄αριθ. 221769/14-062016 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού το οποίο έχει ως εξής «

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι υπογεγραμμένοι
1.
Θεραπίδου Όλγα
2.
Καρακατσάνη Πολυξένη
3.
Μπουργουτζόγλου Ευστράτιος
Αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και
εξέτασης ενστάσεων για τις υπηρεσίες – εργασίες που αφορούν το έτος 2016,
σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 269/23-12-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ξάνθης, συνήλθαμε σήμερα Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016 κι ώρα 09.00 και
προβήκαμε στην σύνταξη πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού «Υπηρεσίες
Καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων», προϋπολογισμού 31.981,23€, με αριθμό
διακήρυξης 16688/12-05-2016.

Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος οι παρακάτω επιχειρήσεις :
1.
2.
3.
4.

ICM INTERNATIONAL A.E.
ΘΡΑΚΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ
EXPRESS CLEANING
FCS- ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε ότι και
οι τέσσερις επιχειρήσεις έχουν σωστά τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η
επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών τους προσφορών.
1. Η επιχείρηση ICM INTERNATIONAL A.E. προσέφερε έκπτωση μηδέν τοις
εκατό (0%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
2. Η επιχείρηση ΘΡΑΚΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ προσέφερε έκπτωση σαράντα έξι και
ενενήντα ένα εξήντα δύο τοις εκατό (46,9162%) επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού.
3. Η επιχείρηση EXPRESS CLEANING προσέφερε έκπτωση πενήντα πέντε τοις
εκατό (55%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
4. Η επιχείρηση FCS- ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. προσέφερε έκπτωση
εξήντα δύο τοις εκατό (62%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Η επιτροπή προτείνει την κατακύρωση του διαγωνισμού στην επιχείρηση Νο 4 FCSΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με ποσοστό έκπτωσης εξήντα δύο τοις εκατό (62%)
επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Την υπ΄αριθ. 269/23-12-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την
οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών αξιολόγησης
προσφορών και εξέταση ενστάσεων.
2. Την υπ΄αριθ. 103/23-05-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την
οποία έγινε η κατάρτιση των όρων και η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών
του διαγωνισμού «Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων».
3. Την
υπ΄αριθ.
19378/31-05-2016
Περίληψη
διακήρυξης
πρόχειρου
διαγωνισμού.
4. Το υπ΄αριθ. 21769/14-06-2016 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού.
5. Την υπ΄αριθ. 22022/15-06-2016 Εισήγηση της Υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει το υπ΄ αριθ. 21769/14-06-2016 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού
της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και εξέταση
ενστάσεων για την «Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων» προϋπολογισμού
31.981,23€.
2. Κατακυρώνει τον Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό που αφορά την «Υπηρεσίες
καθαρισμού
δημοτικών
κτιρίων»
προϋπολογισμού
31.981,23€
συμπεριλαμβανόμενης της δαπάνης του ΦΠΑ στην επιχείρηση «FCS-ΑΦΟΙ
ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης εξήντα δύο τοις εκατό (62%)
επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 108/2016.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 29 Ιουνίου 2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Στυλιανή Μόσχου

