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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 13 πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
19ης Ιουλίου 2016
o

Αριθ. απόφασης

130
Περίληψη
Κατακύρωση
του
διαγωνισμού
«Συντήρηση
και
επισκευή
ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού
κτιρίων Δήμου Ξάνθης έτους 2016»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 19 Ιουλίου 2016 ημέρα Τρίτη
και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 26724/15-07-2016 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
έξι (6) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
Αγκόρτζας Απόστολος
Γκιρτζίκη Αλεξία
Κίρατζη Ερκάν
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
Φανουράκης Εμμανουήλ

1.Βασιλούδη Ηλίας
2.Μπαντάκ Σιαμπάν
3.Τριανταφυλλίδης Κων/νος

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1. Χριστίνα Ράλλη, Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
2. Βασιλική Μεταξά, Προϊσταμένη Τμήματος Ταμείου και Εσόδων.
3. Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
4. Κυριάκος Πεπονίδης, Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών και Λογιστηρίου.
5. Πολυξένη Καρακατσάνη, Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών και Λογιστηρίου.
6. Χαράλαμπος Θεοδοσάκης, Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών και Λογιστηρίου.
7. Ελένη Χατζηλιάδου, Νομική Σύμβουλος του Δήμου.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ΄ αριθ.
24777/01-7-2016 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών η οποία έχει ως
εξής: «ΘΕΜΑ:
Κατακύρωση του Διαγωνισμού «Συντήρηση και Επισκευή
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Κτιρίων Δήμου Ξάνθης έτους 2016 »
Προϋπολογισμού: 40.344,00 €

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 24410/30-06-2016 πρακτικό 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 το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν
στον Διαγωνισμό «Συντήρηση και Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Κτιρίων
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Δήμου Ξάνθης έτους 2016 », έπειτα από την 110/2016 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού».
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ΄αριθ. 24410/30-06-2016
πρακτικό ανοίγματος οικονομικών προσφορών το οποίος έχει ως εξής:
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υπογεγραμμένοι
1.
Θεραπίδου Όλγα (Πρόεδρος)
2.
Καρακατσάνη Πολυξένη
3.
Κηπουρός Κωνσταντίνος
Αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών &
εξέτασης ενστάσεων για τις υπηρεσίες- εργασίες που αφορούν το έτος 2016, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 269/23-12-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης,
για το διαγωνισμό που αφορά «Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού Δημοτικών Κτιρίων έτους 2016», σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ.10440/2303-2016 διακήρυξη, συνήλθαμε σήμερα Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 και ώρα 13:00
προκειμένου να συνταχθεί το πρακτικό για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών .
Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού κατέθεσαν προσφορά οι παρακάτω :
1. Ιατράκης Ιωάννης
2. Κεγαχιάς Κων/νος
3. Μακρής Κωνσταντίνος
4. Παυλίδης Δημήτριος
5. Δεμιτσίκης Χ. – Τενεκές Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.
Με τη με αριθμό 110/21-06-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποκλείστηκαν
από το επόμενο στάδιο της διεξαγωγής του διαγωνισμού οι προσφορές των: Κεγαχιά
Κων/νο, Μακρή Κων/νο, Παυλίδη Δημήτριο και της εταιρείας «Δεμιτσίκης Χ. – Τενεκές Ν.
& ΣΙΑ Ε.Ε.» λόγω πλημμελούς έλλειψης δικαιολογητικών, απορρίφθηκε η ένσταση της
εταιρίας «Δεμιτσίκης Χ. – Τενεκές Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.» και αποφασίστηκε η συνέχιση του
διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του κ.
Ιατράκη Ιωάννη.
Με το με αριθμ. πρωτ: 24386/29-06-2016 έγγραφο της Επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών & εξέτασης ενστάσεων για τις υπηρεσίεςεργασίες έτους 2016, κλήθηκε ο κ. Ιατράκης Ιωάννης να παραβρεθεί στο Τμήμα
Προμηθειών (Λεοναρδοπούλου & Θεοδ. Δούκα- 1ος όροφος) προκειμένου να
πραγματοποιηθεί το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς του.
Κατά το άνοιγμα της αυτής διαπιστώθηκε ότι ο κ. Ιατράκης Ιωάννης προσέφερε
έκπτωση 21 % επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνουμε την κατακύρωση του διαγωνισμού στον κ.
Ιατράκη Ιωάννη με ποσοστό έκπτωσης 21% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού».
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:
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. Τα υπ΄αριθ. 7865/02-03-2016 και 10257/22-03-2016 πρωτογενή αιτήματα της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
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3. Την υπ΄αριθ.83/19-4-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
έγινε η κατάρτιση των όρων και η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του
διαγωνισμού «Συντήρηση και Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
κτιρίων Δήμου Ξάνθης για το έτος 2016».
4. Την
υπ΄αριθ.
14738/26-04-2016
Περίληψη
διακήρυξης
πρόχειρου
διαγωνισμού.
5. Την υπ΄αριθ. 17205/17-05-2016 απόφαση αξιολόγησης δικαιολογητικών και
τεχνικών
προσφορών
του
διαγωνισμού
«Συντήρηση
και
Επισκευή
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης για το έτος 2016».
6. Την υπ΄αριθ. 17353/17-05-2016 ένσταση της εταιρίας Δεμιτσίκης Χ.-Τενεκές
Ν. και ΣΙΑ Ε.Ε.
7. Το υπ΄αριθ. 19607/01-06-2016 πρακτικό εξέτασης ένστασης.
8. Την υπ΄αριθ. 110/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την
εξέταση της ένστασης του διαγωνισμού «Συντήρηση και Επισκευή
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης για το έτος 2016».
9. Το υπ΄αριθ.24410/30-06-2016 πρακτικό ανοίγματος οικονομικών προσφορών.
10.Την υπ΄αριθ. 24777/01-7-2016 Εισήγηση της Υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει το
υπ΄ αριθ. 24410/30-06-2016 πρακτικό ανοίγματος οικονομικών
προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και
εξέταση ενστάσεων για την «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης έτους 2016» προϋπολογισμού 40.344,00€.
2. Κατακυρώνει τον Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό που αφορά την «Συντήρηση και
επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης έτους 2016»
προϋπολογισμού 40.344,00€ συμπεριλαμβανόμενης της δαπάνης του ΦΠΑ στην
επιχείρηση του κ. Ιατράκη Ιωάννη με ποσοστό έκπτωσης είκοσι ένα τοις εκατό (21%)
επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 130/2016.
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, 21 Ιουλίου 2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου

