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Από το αριθ.6/5-4-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 70

Περίληψη
Έγκριση του από 21 Μαρτίου 2019 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού
που αφορά των συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια και
εγκατάσταση θερμοπομπών και ενεργειακών τζακιών στο δασικό χωριό
Ερύμανθος»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 5 Απριλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.7923/1-4-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Κυριάκου Παπαδόπουλου
(Αντιδημάρχου 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 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
5) Τσαρεκτσή Τζενάν
2) Ηλιάδης Θωμάς
6) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
3) Καρά Αχμέτ
4) Μποζ Ραμαδάν
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Μπαντάκ Σιαμπάν
3) Λύρατζης Πασχάλης
2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
4) Μυλωνάς Γεώργιος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Μυλωνάς ενημέρωσε εγκαίρως τον Πρόεδρο και
στη θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος Τζενάν Τσαρεκτσή
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Κοινωνία Δημοτών»
Εμμανουήλ Φανουράκης
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.7797/29-3-2019 εισήγηση της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης
Προσφορών Ν.4412/2016, η οποία έχει ως εξής:
«Σας διαβιβάζουμε το από 21 Μαρτίου 2019 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού που αφορά των
συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση θερμοπομπών και ενεργειακών τζακιών στο
δασικό χωριό ¨Ερύμανθος¨» (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 4790/22-02-2019) ενδεικτικού προϋπολογισμού
46.053,60€ με το Φ.Π.Α.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την έγκριση του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το σχετικό πρακτικό το οποίο έχει
ως εξής:
«Στην Ξάνθη σήμερα την 21η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30΄ συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ξάνθης η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμ. 35/06-02-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση θερμοπομπών και
ενεργειακών τζακιών στο δασικό χωριό ¨Ερύμανθος¨» (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 4790/22-02-2019)
ενδεικτικού προϋπολογισμού 46.053,60€ με το Φ.Π.Α.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2) ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗ
3) ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 10:00΄ την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι
ενδιαφερόμενοι, καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών και ώρα 10:30΄ ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν
μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.
Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση.
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2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π).
Όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισμένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η
διακήρυξη στο άρθρο 2.4.2. Συγκεκριμένα, προσφορές υπέβαλαν οι εξής:
Α/Α
1
2

Ονοματεπώνυμο
ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

1

ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2

ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Δικαιολογητικά
1. Τ.Ε.Υ.Δ
2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τ.Ε.Ε Θράκης
3. Πιστοποιητικό τήρησης προδιαγραφών EN 60335-1
4. Πιστοποιητικό τήρησης προδιαγραφών EN 13229
5. Τεχνικό φυλλάδιο (Prospectus) Ενεργειακού τζακιού
6. Υ/Δ άρθρου 2.2.5 της διακήρυξης
7. Υ/Δ άρθρου 2.4.3.2 της διακήρυξης
8. Αίτηση συμμετοχής
1. Τ.Ε.Υ.Δ
2. Πιστοποιητικό Ε.Β.Ε Ξάνθης
3. Πιστοποιητικό τήρησης προδιαγραφών EN 60335-1
4. Βεβαίωση συμμετοχής εταιρείας προμήθειας θερμοπομπού στο
σύστημα ΑΗΗΕ
5. Πιστοποίηση CE θερμοπομπού
6. Τεχνικό φυλλάδιο (Prospectus) θερμοπομπού.
7. Πιστοποιητικό τήρησης προδιαγραφών EN 13229
8. Πιστοποίηση CE ενεργειακού τζακιού
9. Τεχνικό φυλλάδιο (Prospectus) ενεργειακού τζακιού
10. Υ/Δ άρθρου 2.2.5 της διακήρυξης
11. Υ/Δ άρθρου 2.4.3.2 της διακήρυξης
12. Αίτηση συμμετοχής
13. Υ/Δ μη αποκλεισμού από διαγωνισμούς

4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
Συγκεκριμένα:
α.
Η προσφορά της επιχείρησης ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ είναι ελλιπής ως προς τους παρακάτω όρους
της διακήρυξης:
-Δεν προσκομίστηκαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE που ζητούνται από το άρθρο 2.2.6 της
διακήρυξης και αφορούν τις Ομάδες 1 (επιτοίχιοι θερμοπομποί ισχύς 1500 & 2000W).
-Δεν προσκομίστηκε βεβαίωση συμμετοχής σε ΑΗΗΕ όπως ζητείται από το άρθρο 2.2.6 της
διακήρυξης και αφορά την Ομάδα 1 (επιτοίχιοι θερμοπομποί ισχύς 1500 & 2000W).
-Δεν προσκομίστηκε τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) όπως ζητείται από το άρθρο 2.4.3.2 της
διακήρυξης και αφορά την Ομάδα 1 (επιτοίχιοι θερμοπομποί ισχύς 1500 & 2000W).
-Το τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) που προσκομίσθηκε και αφορά την Ομάδα 2 (ενεργειακό τζάκι
τύπου κασέτας) δεν αναφέρει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ζητούνται από την διακήρυξη στο άρθρο
2.4.3.2.
β.
Η προσφορά της επιχείρησης ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης
και γίνεται αποδεκτή.
5. Ακολούθησε η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, του προσφέροντα που έγινε δεκτός κατά τα
παραπάνω. Η προσφερόμενη τιμή με το Φ.Π.Α ανά ομάδα όπως ορίζεται στο άρθρο 2.3.1 της διακήρυξης
είναι η παρακάτω:
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Α/Α
1

Ονοματεπώνυμο
ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Προσφερόμενη τιμή με το Φ.Π.Α ανα ομάδα:
Ομάδα 1 (Προμήθεια και εγκατάσταση
θερμοπομπών): 10.530.08€
Ομάδα 2 (Προμήθεια και εγκατάσταση τζακιού
τύπου κασέτας): 34.819.20€

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την με αριθμ. 4790/22-02-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
Την ανάδειξη της επιχείρησης ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ με προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α ανά ομάδα όπως
αυτές έχουν αποτυπωθεί στον παραπάνω πίνακα, ως προσωρινού αναδόχου της «Προμήθεια και
εγκατάσταση θερμοπομπών και ενεργειακών τζακιών στο δασικό χωριό ¨Ερύμανθος¨», γιατί η
προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει το από 21 Μαρτίου 2019 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού που αφορά των συνοπτικό
διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση θερμοπομπών και ενεργειακών τζακιών στο δασικό
χωριό ¨Ερύμανθος¨» (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 4790/22-02-2019) ενδεικτικού προϋπολογισμού
46.053,60€ με το Φ.Π.Α.
Β) Την ανάδειξη της επιχείρησης ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ με προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α ανά ομάδα
όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στον παραπάνω πίνακα, ως προσωρινού αναδόχου της «Προμήθεια και
εγκατάσταση θερμοπομπών και ενεργειακών τζακιών στο δασικό χωριό ¨Ερύμανθος¨», γιατί η
προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 8-4-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

