ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 14 πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
18ης Αυγούστου 2016
o

Αριθ. απόφασης

150
Περίληψη
Εξέταση πρακτικού ένστασης και
κατακύρωση
του
διαγωνισμού
«Προμήθεια
ειδών
υγιεινής
–
υδραυλικών
εγκαταστάσεων
και
εγκαταστάσεων εξωτερικών δικτύων
ύδατος έτους 2016».

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 18 Αυγούστου 2016 ημέρα
Πέμπτη
και ώρα 14:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 30275/11-08-2016 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
επτά (7) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
Αγκόρτζας Απόστολος
Κίρατζη Ερκάν
Μπαντάκ Σιαμπάν
Μποζ Ραμαδάν (αναπληρωματικό μέλος)
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης

1.Βασιλούδη Ηλίας
2.Γκιρτζίκη Αλεξία
3.Φανουράκης Εμμανουήλ

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1.Αργύριος Ζολώτας , Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
2.Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
3.Χαράλαμπος Θεοδοσάκης, Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών και Λογιστηρίου.
4.Ελένη Χατζηλιάδου, Νομική Σύμβουλος του Δήμου.
5.Ιωάννης Λάμπρου , Νομικός 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 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ΄ αριθ.
30193/11-08-2016 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών η οποία έχει
ως εξής: «ΘΕΜΑ:
Κατακύρωση του Διαγωνισμού «Προμήθεια Ειδών ΥγιεινήςΥδραυλικών Εγκαταστάσεων & Εγκαταστάσεων Εξωτερικών Δικτύων Ύδατος έτους 2016»
Προϋπολογισμού: 72.391,94 €
Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 30191/11-08-2016 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 την εξέταση της ένστασης και την κατακύρωση του
Διαγωνισμού για την « Προμήθεια Ειδών Υγιεινής- Υδραυλικών Εγκαταστάσεων &
Εγκαταστάσεων Εξωτερικών Δικτύων Ύδατος έτους 2016 ».
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού.»
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ΄αριθ. 30191/11-08-2016
πρακτικό κατακύρωσης διαγωνισμού το οποίο έχει ως εξής «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι υπογεγραμμένοι
1.
2.
3.

Αθανάσιος Βαρελτζίδης
Αθανάσιος Μπαμπάτσος
Γεώργιος Γουναρίδης

Αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών &
εξέτασης ενστάσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 269/23-12-2015 Απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Ξάνθης του Έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016»,
προϋπολογισμού 72.391,94€, με αριθμό Διακήρυξης 26124/12-07-2016, συνήλθαμε
σήμερα Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016 και ώρα 10.00, προβήκαμε στην εξέταση της
ένστασης που υποβλήθηκε από την επιχείρηση ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με αριθμό
πρωτοκόλλου 30142/10-08-2016 και στην πρόταση κατακύρωσης του διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος οι παρακάτω επιχειρήσεις :
1.ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με έδρα την Κομοτηνή
2.Σ. ΜΙΧ. ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε με έδρα την Κομοτηνή
3.Α. ΠΗΓΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Α.Ε με έδρα την Ξάνθη
Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι και οι τρείς επιχειρήσεις
έχουν σωστά τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των
οικονομικών τους προσφορών.
1. Η επιχείρηση «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με έδρα την Κομοτηνή και με προσφορά
έκπτωσης:
Για το σκέλος του διαγωνισμού που αφορά την ομάδα Α Ειδών υγιεινής &
υδραυλικών εγκαταστάσεων, έκπτωση 33,10% (τριάντα τρία κόμμα δέκα
τοις εκατό) επί των τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Μελέτης.
Για το σκέλος του διαγωνισμού που αφορά την ομάδα Β΄ Υλικά
εγκαταστάσεων εξωτερικών δικτύων ύδατος, έκπτωση 5,10% (πέντε κόμμα
δέκα τοις εκατό) επί των τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της
Μελέτης.
2. Η επιχείρηση «Σ. ΜΙΧ. ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με προσφορά έκπτωσης:

Για το σκέλος του διαγωνισμού που αφορά την ομάδα Α Ειδών υγιεινής &
υδραυλικών εγκαταστάσεων, έκπτωση 36,50% (τριάντα έξι κόμμα πενήντα
τοις εκατό) επί των τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Μελέτης.
Για το σκέλος του διαγωνισμού που αφορά την ομάδα Β΄ Υλικά
εγκαταστάσεων εξωτερικών δικτύων ύδατος, έκπτωση 16,50% (δέκα έξι
κόμμα πενήντα τοις εκατό) επί των τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού
της Μελέτης.
3. Η επιχείρηση «Α. ΠΗΓΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Α.Ε» με προσφορά έκπτωσης:
Για το σκέλος του διαγωνισμού που αφορά την ομάδα Α Ειδών υγιεινής &
υδραυλικών εγκαταστάσεων, έκπτωση 41,00% (σαράντα ένα τοις εκατό) επί
των τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Μελέτης.
Για το σκέλος του διαγωνισμού που αφορά την ομάδα Β΄ Υλικά
εγκαταστάσεων εξωτερικών δικτύων ύδατος, έκπτωση 41,00% (σαράντα
ένα τοις εκατό) επί των τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της
Μελέτης.
Μετά το τέλος του διαγωνισμού κατατέθηκε ένσταση εμπρόθεσμα από την επιχείρηση
Νο. 1 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με αριθμό πρωτοκόλλου 30142/10-08-2016, στην οποία
αναφέρεται ότι η επιτροπή δεν εξέτασε ως όφειλε βάση του άρθρου 15 την ποιότητα των
υλικών βάση των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, επίσης αναφέρεται στον
χρόνο ολοκλήρωσης του διαγωνισμού, σύνταξης και αποστολής του πρακτικού
διεξαγωγής διαγωνισμού. Τέλος αιτείται την αποστολή αντιγράφων δικαιολογητικών από
τις προσφορές των άλλων δύο επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό.
Κατά την εξέταση της ένστασης η επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψη την με αριθμό
26124/12-07-2016 Διακήρυξη προτείνει την μη αποδοχή της, διότι σύμφωνα με το
άρθρο 15 της διακήρυξης, «Κατά την αξιολόγηση των προσφορών γα την τελική επιλογή
κριτήριο είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (η χαμηλότερη τιμή) και λαμβάνονται
υπόψη και τα παρακάτω στοιχεία:



Ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.»

Εκτός αυτού στην παρούσα Διακήρυξη δεν απαιτείται καμία προσκόμιση τεχνικών
προδιαγραφών των προς προσφορά υλικών, το μόνο που ζητείται είναι υπεύθυνη δήλωση
ότι τα προς προμήθεια υλικά θα είναι ευρωπαϊκής κατασκευής, η οποία και έχει
προσκομισθεί και από τις τρείς επιχειρήσεις.
Όσο αφορά το χρόνο που χρειάζεται μία επιτροπή για την ολοκλήρωση του
διαγωνισμού όπως και για την σύνταξη – αποστολή του πρακτικού διεξαγωγής
διαγωνισμού, δεν αναφέρεται πουθενά στην κείμενη νομοθεσία ο ελάχιστος χρόνος που
απαιτείται για τα παραπάνω.
Επίσης η επιτροπή στο αίτημα της εταιρείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για την αποστολή
αντιγράφων δικαιολογητικών των υπόλοιπων δύο επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στο
διαγωνισμό, προτείνει την αποδοχή του αιτήματος τους για λόγους διαφάνειας, εάν και η
επιτροπή δεν βλέπει την σκοπιμότητα της αποστολής των παραπάνω, στο συγκεκριμένο
στάδιο του διαγωνισμού.

Τέλος η επιτροπή προτείνει την κατακύρωση του διαγωνισμού στην επιχείρηση Νο. 3 «Α.
ΠΗΓΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Α.Ε» με προσφορά έκπτωσης:
Για το σκέλος του διαγωνισμού που αφορά την ομάδα Α Ειδών υγιεινής &
υδραυλικών εγκαταστάσεων, έκπτωση 41,00% (σαράντα ένα τοις εκατό) επί
των τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.
Για το σκέλος του διαγωνισμού που αφορά την ομάδα Β΄ Υλικά
εγκαταστάσεων εξωτερικών δικτύων ύδατος, έκπτωση 41,00% (σαράντα
ένα τοις εκατό) επί των τιμών 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. Την υπ΄αριθ. 1179/2016 Απόφαση Δημάρχου που αφορά την έγκριση διενέργειας
της προμήθειας.
3. Την υπ΄αριθ. 138/19-07-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
έγινε η κατάρτιση των όρων και η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του
διαγωνισμού «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων
διακήρυξης του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια
ειδών υγιεινής –
υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων εξωτερικών δικτύων ύδατος έτους
2016».
4. Την υπ΄αριθ. 28045/25-07-2016 Περίληψη διακήρυξης του πρόχειρου
διαγωνισμού.
5. Την υπ΄αριθ. 30142/10-08-2016 ένσταση της εταιρείας Παυλίδης Δημήτριος.
6. Το υπ΄αριθ. 30191/11-08-2016 πρακτικό εξέτασης ένστασης και κατακύρωσης
διαγωνισμού.
7. Την υπ΄αριθ. 30193/11-08-2016 Εισήγηση της Υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθ.30191/11-08-2016 πρακτικό κατακύρωσης του πρόχειρου
διαγωνισμού «Προμήθεια
ειδών υγιεινής –υδραυλικών εγκαταστάσεων και
εγκαταστάσεων εξωτερικών δικτύων ύδατος έτους 2016» προϋπολογισμού εβδομήντα
δύο χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και ενενήντα
τεσσάρων λεπτών
(72.391,94€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Απορρίπτει την με αριθμό 30142/10-08-2016 ένσταση της επιχείρησης Παυλίδης
Δημήτριος διότι σύμφωνα με το άρθρο 15 της διακήρυξης, «Κατά την αξιολόγηση των
προσφορών γα την τελική επιλογή, κριτήριο είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
(η χαμηλότερη τιμή) και λαμβάνονται υπόψη και τα παρακάτω στοιχεία:



Ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.»

Εκτός αυτού στην παρούσα Διακήρυξη δεν απαιτείται καμία προσκόμιση τεχνικών
προδιαγραφών των προς προσφορά υλικών, το μόνο που ζητείται είναι υπεύθυνη
δήλωση ότι τα προς προμήθεια υλικά θα είναι ευρωπαϊκής κατασκευής, η οποία και
έχει προσκομισθεί και από τις τρείς επιχειρήσεις.
Όσο αφορά το χρόνο που χρειάζεται μία επιτροπή για την ολοκλήρωση του
διαγωνισμού όπως και για την σύνταξη – αποστολή του πρακτικού διεξαγωγής
διαγωνισμού, δεν αναφέρεται πουθενά στην κείμενη νομοθεσία ο ελάχιστος χρόνος
που απαιτείται για τα παραπάνω.
Επίσης αποφασίζεται στο αίτημα της εταιρείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ η αποστολή
αντιγράφων δικαιολογητικών των υπόλοιπων δύο επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στο
διαγωνισμό για λόγους διαφάνειας, εάν και η επιτροπή δεν βλέπει την σκοπιμότητα της
αποστολής των παραπάνω, στο συγκεκριμένο στάδιο του διαγωνισμού.
3.Κατακυρώνει τον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών υγιεινής –υδραυλικών
εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων εξωτερικών δικτύων ύδατος έτους 2016»
προϋπολογισμού εβδομήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και ενενήντα
τεσσάρων λεπτών (72.391,94€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στην επιχείρηση
«Α.ΠΗΓΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Α.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης:
 Για το σκέλος του διαγωνισμού που αφορά την ομάδα Α Ειδών υγιεινής &
υδραυλικών εγκαταστάσεων, έκπτωση 41,00% (σαράντα ένα τοις εκατό) επί των
τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.
Για το σκέλος του διαγωνισμού που αφορά την ομάδα Β΄ Υλικά εγκαταστάσεων
εξωτερικών δικτύων ύδατος, έκπτωση 41,00% (σαράντα ένα τοις εκατό) επί των
τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού
Λευκό ψήφισε ο κ.Σιαμπάν Μπαντάκ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 150/2016.
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, 22 Αυγούστου 2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπή

Στυλιανή Μόσχου

