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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 15o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
13ης Σεπτεμβρίου 2016
Αριθ. απόφασης

162
Περίληψη
Έγκριση πρακτικού εξέτασης ένστασης
και
κατακύρωσης
του
πρόχειρου
διαγωνισμού
που
αφορά
την
«Προμήθεια οικοδομικών υλικών –
έτοιμου σκυροδέματος
& μονωτικών
υλικών έτους 2016».

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 13 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα
Τρίτη
και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 34053/09-09-2016 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
πέντε (5) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.

Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
Βασιλούδης Ηλίας
Κίρατζη Ερκάν
Φανουράκης Εμμανουήλ
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης

1.Αγκόρτζας Απόστολος
2.Γκιρτζίκη Αλεξία
3.Μπαντάκ Σιαμπάν
4.Τριανταφυλλίδης Κων/νος

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1.Ράλλη Χριστίνα , Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
2.Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
3.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 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ΄ αριθ.
32898/02-09-2016 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών η οποία έχει ως
εξής: «ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού εξέτασης ένστασης και κατακύρωσης του Πρόχειρου
Διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – έτοιμου σκυροδέματος &
μονωτικών υλικών έτους 2016»
Προϋπολογισμού: 59.947,80 €
Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτ. 31869/26-08-2016 πρακτικό εξέτασης ένστασης
και κατακύρωσης διαγωνισμού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης
προσφορών και εξέτασης ενστάσεων, η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμό 269/2312-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την
εξέταση ένστασης και κατακύρωσης του Πρόχειρου Διαγωνισμού που αφορά την
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«Προμήθεια οικοδομικών υλικών – έτοιμου σκυροδέματος & μονωτικών υλικών
έτους 2016», οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι όροι της διακήρυξης του οποίου
εγκρίθηκαν με την με αριθμό 141/19-07-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής».
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών το υπ΄αριθ. 31869/26-08-2016 πρακτικό
εξέτασης ένστασης και 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 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΈΤΟΙΜΟΥ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016», προϋπολογισμού 59.947,80€,
με αριθμό Διακήρυξης 26122/12-07-2016, συνήλθαμε σήμερα Παρασκευή, 26
Αυγούστου 2016 και ώρα 10.00, προβήκαμε στην εξέταση της ένστασης που υποβλήθηκε
από την επιχείρηση ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε με αριθμό πρωτοκόλλου 31193/22-08-2016 και
στην πρόταση κατακύρωσης του διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος οι παρακάτω επιχειρήσεις :
1.ΤΣΟΛΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ με έδρα την Ξάνθη
2.ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Ο.Ε με έδρα την Ξάνθη
3.ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε με έδρα την Ξάνθη
4.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε με έδρα την Ξάνθη
Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι και οι τέσσερις επιχειρήσεις
έχουν σωστά τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των
οικονομικών τους προσφορών.
1. Η επιχείρηση «ΤΣΟΛΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ» με έδρα την Ξάνθη και με προσφορά
έκπτωσης:
Για το σκέλος του διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια Μονωτικών Υλικών,
έκπτωση 7,00% (επτά τοις εκατό) επί των τιμών του Ενδεικτικού
Προϋπολογισμού της Μελέτης.
2. Η επιχείρηση «ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Ο.Ε.» με έδρα την Ξάνθη και με προσφορά
έκπτωσης:
Για το σκέλος του διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια Οικοδομικών
Υλικών, έκπτωση 5,00% (πέντε τοις εκατό) επί των τιμών του Ενδεικτικού
Προϋπολογισμού της Μελέτης.
3. Η επιχείρηση «ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε» με έδρα την Ξάνθη και με προσφορά
έκπτωσης:
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Για το σκέλος του διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια Έτοιμου
Σκυροδέματος, έκπτωση 18,15% (δέκα οκτώ κόμμα δέκα πέντε τοις εκατό)
επί των τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Μελέτης.
4. Η επιχείρηση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε» με έδρα την Ξάνθη και με προσφορά έκπτωσης:
Για το σκέλος του διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια Έτοιμου
Σκυροδέματος, έκπτωση 15,00% (δέκα πέντε τοις εκατό) επί των τιμών του
Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Μελέτης.

Την 22 Αυγούστου 2016 κατατέθηκε ένσταση από την επιχείρηση Νο. 4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Ε, με αριθμό πρωτοκόλλου 31193.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1β και άρθρο 19 παρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α 11389/8-31993), αναφέρεται ότι «Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της
συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό
ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο διαδικασίας του για λόγους που
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού
υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από
την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν
επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την
ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στη δημαρχιακή επιτροπή ή στο κοινοτικό
συμβούλιο που αποφαίνεται τελικά» και «Αυτοί που δικαιούνται, σύμφωνα με τα
παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών,
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών
που προσφέρθηκαν, στην περίπτωση που ο διαγωνισμός έγινε με κριτήριο την
χαμηλότερη μόνο τιμή».
Επίσης κατά την διενέργεια του διαγωνισμού μέχρι και την ανακήρυξη των τελικών
μειοδοτών, ήταν παρών οι εκπρόσωποι όλων των επιχειρήσεων που λάμβαναν μέρος στο
διαγωνισμό, όπως και ο εκπρόσωπος της εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε κ. Εκμεκτσής
Αθανάσιος, στον οποίο ανακοινώθηκαν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και οι
οικονομικές τους προσφορές, όπως προβλέπεται από το άρθρο 19 παρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ,
άρα του ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στο αντίστοιχο στάδιο, όπως
προβλέπεται από το άρθρο 15 παρ. 1β του ΕΚΠΟΤΑ.
Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω η επιτροπή προτείνει την μη αποδοχή της ένστασης που
κατατέθηκε από την επιχείρηση ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε, διότι η ένσταση είναι εκπρόθεσμη
αφού ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 11 Αυγούστου 2016 και η καταληκτική
ημερομηνία που είχε η επιχείρηση για να καταθέσει ένσταση ήταν η 12 Αυγούστου 2016.
Τέλος η επιτροπή προτείνει την κατακύρωση του διαγωνισμού στις παρακάτω
επιχειρήσεις :
1. Στην επιχείρηση «ΤΣΟΛΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ» με έδρα την Ξάνθη και με προσφορά
έκπτωσης:
Για το σκέλος του διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια Μονωτικών Υλικών,
έκπτωση 7,00% (επτά τοις εκατό) επί των τιμών του Ενδεικτικού
Προϋπολογισμού της Μελέτης.
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2. Η επιχείρηση «ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Ο.Ε.» με έδρα την Ξάνθη και με προσφορά
έκπτωσης:
Για το σκέλος του διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια Οικοδομικών
Υλικών, έκπτωση 5,00% (πέντε τοις εκατό) επί των τιμών του Ενδεικτικού
Προϋπολογισμού της Μελέτης.
3. Η επιχείρηση «ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε» με έδρα την Ξάνθη και με προσφορά
έκπτωσης:
Για το σκέλος του διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος,
έκπτωση 18,15% (δέκα οκτώ κόμμα δέκα πέντε τοις εκατό) επί των τιμών του
Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Μελέτης».
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. 1178/2016 Απόφαση Δημάρχου που αφορά την έγκριση διενέργειας
της προμήθειας.
3. Την υπ΄αριθ. 141/19-07-2016 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 πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια
οικοδομικών υλικών έτοιμου σκυροδέματος & μονωτικών υλικών έτους 2016».
4. Την υπ΄αριθ. 28050/25-07-2016 Περίληψη διακήρυξης του πρόχειρου
διαγωνισμού.
5. Το
υπ΄αριθ. 31869/26-08-2016 εξέτασης ένστασης
και κατακύρωσης
διαγωνισμού.
6. Την υπ΄αριθ. 32898/02-09-2016 Εισήγηση της Υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει το υπ΄αριθ.31869/26-08-2016 πρακτικό εξέτασης ένστασης και
κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια οικοδομικών υλικών –
έτοιμου σκυροδέματος & μονωτικών υλικών
έτους 2016» προϋπολογισμού
πενήντα εννέα
χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών
(54.947,80€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2.Κατακυρώνει τον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια οικοδομικών υλικών –
έτοιμου σκυροδέματος & μονωτικών υλικών έτους 2016 προϋπολογισμού πενήντα
εννέα
χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα επτά
ευρώ και ογδόντα
λεπτών
(59.947,80€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
α) Για το σκέλος του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια Οικοδομικών Υλικών
στην επιχείρηση «Φραγκούλης Ο.Ε.» με έδρα την Ξάνθη και με ποσοστό έκπτωσης
5% (πέντε τοις εκατό) επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.
β) Για το σκέλος του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια μονωτικών υλικών στην
επιχείρηση «Τσολάκη Ευθυμία» με έδρα την Ξάνθη και με ποσοστό έκπτωσης 7,00%
(επτά τοις εκατό) επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.
γ) Για το σκέλος του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος
στην επιχείρηση «Ζάρρας Σκυρόδεμα Α.Ε.» με έδρα την Ξάνθη και με ποσοστό
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έκπτωσης 18,15% (δέκα οκτώ κόμμα δέκα πέντε τοις εκατό ) επί των τιμών του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 162/2016.
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, 16 Σεπτεμβρίου 2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπή
Στυλιανή Μόσχου

