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ΑΔΑ: 6Ω2ΓΩΚ8-ΞΜΩ

Από το αριθ.8/6-5-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 81

Περίληψη
Έγκριση του από 2-5-2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο «Συντονισμός και υλοποίηση
δράσεων Δήμου Ξάνθης στο έργο “CERTOUR II: FOR A BETTER
SME MANAGEMENT” (CERTOUR II)»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 6 Μαΐου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.10442/2-52019 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 5 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
5) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
3) Καρά Αχμέτ
4) Μποζ Ραμαδάν
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Ηλιάδης Θωμάς
3) Λύρατζης Πασχάλης
2) Μπαντάκ Σιαμπάν
4) Μυλωνάς Γεώργιος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης και αφού
αναφέρθηκε στο κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω στενών χρονικών περιθωρίων, σύμφωνα με την παρ. 6 του
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφανθεί για
το κατεπείγον του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης
1) Έγκριση του από 2-5-2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού με
τίτλο «Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων Δήμου Ξάνθης στο έργο “CERTOUR II: FOR A BETTER
SME MANAGEMENT” (CERTOUR II)»
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
 το περιεχόμενο του θέματος το οποίο πρέπει να συζητηθεί λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Έγκριση του από 2-5-2019 πρακτικού αποσφράγισης και
αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο «Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων Δήμου Ξάνθης
στο έργο “CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT” (CERTOUR II)» λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής: «Από τη στιγμή που η Οικονομική Επιτροπή με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον, θα
αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
μελών της» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθμ.πρωτ.10493/2-5-2019 εισήγηση της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού/Αξιολόγησης Προσφορών (άρθ. 221 παρ.11α του N-4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε από την παρ.49Ε του άρθρου 22 του N. 4441/2016) του συνοπτικού διαγωνισμού:
«Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων Δήμου Ξάνθης στο έργο "CERTOUR II: FOR A BETTER SME
MANAGEMENT" (CERTOUR II)», η οποία έχει ως εξής:
«Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό της από 02 Μαΐου 2019, πραγματοποιθείσας τακτικής συνεδρίασης
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών όπως αυτή καθορίστηκε με την με
αριθ. 293/14-12-2018 (ΑΔΑ: 7ΤΥΚΩΚ8-Ν7Ι) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης για την
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας
«Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων Δήμου Ξάνθης στο έργο “CERTOUR II: FOR A BETTER SME
MANAGEMENT” (CERTOUR II)» σύμφωνα με την με Αριθ. Πρωτ. 7785/29-03-2019
Διακήρυξη Δημάρχου Ξάνθης. Επίσης σας διαβιβάζουμε το φάκελο προσφοράς της συμμετέχουσας εταιρείας
«ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» όπως αυτός μας υποβλήθηκε στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας.
Παρακαλούμε για την σχετική άσκηση της αποφασιστικής σας αρμοδιότητας ως αρμοδίου οργάνου
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για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού»
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το σχετικό πρακτικό το οποίο έχει ως εξής:
«Στην Ξάνθη σήμερα την 02 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ξάνθης η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, η
οποία συγκροτήθηκε με την 293/14-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί
στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων Δήμου Ξάνθης στο έργο
"CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT" (CERTOUR II)» (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης
7785/29-03-2019).
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αποστολίδης Ελευθέριος (Πρόεδρος, Τακτικό Μέλος)
2) Αλεξόπουλος Ευριπίδης (Τακτικό Μέλος)
3) Πιπέλης Θεόδωρος (Αναπληρωματικό Μέλος)
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 10:00π.μ. την διαδικασία παραλαβής των φακέλων προσφορών που κατέθεταν
οι ενδιαφερόμενοι.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, 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.
2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π) της μοναδικής
προσφοράς που κατατέθηκε. Η προσφορά υποβλήθηκε σε σφραγισμένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που
απαιτούσε η διακήρυξη στην παράγραφο 2.4.2.
Συγκεκριμένα, προσφορά υπέβαλε η εξής:
Σειρά Προσέλευσης

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα

1

ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Εξουσιοδοτημένος
Εκπρόσωπος

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ

Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Φάκελος προσφοράς
1. Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά»
2. Φάκελος «Οικονομική Προσφορά»
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3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, μονογράφησαν δε από την Επιτροπή όλα τα
δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
Ο διαγωνιζόμενος και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλε, είναι τα εξής:
Α/Α
1.

Ονοματεπώνυμο
ΟΡΓΑΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Δικαιολογητικά
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς.
Έντυπο κατανόησης απαιτήσεων του έργου, κατάλληλης περιγραφής και ανάλυσης του έργου σε
επιμέρους δραστηριότητες.
Έντυπο τεκμηρίωσης εμπειρίας καταλληλότητας και επάρκειας υποψηφίου αναδόχου.
Έντυπο επάρκειας και αποτελεσματικότητας οργάνωσης και διοικητικής δομής υποψήφιου αναδόχου.
Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση Τεχνικής προσφοράς.
2012/1948 Αντίγραφο πτυχίου Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας
του Σταμπουλή Ευάγγελου.
1284/1979 Πιστοποιητικό Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την χορήγηση
διπλώματος και σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος χημικού-μηχανικού του Σταμπουλή
Γεώργιου.
881/2005 Αντίγραφο πτυχίου Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων Τ.Ε.Ι. Καβάλας της Λελίδου
Κυριακής.
Φ/Α πτυχίο Τεχνολογίας Πετρελαίου Τ.Ε.Ι. Καβάλας της Λελίδου Κυριακής.
Ξενόγλωσσο Μεταπτυχιακός Τίτλος της Συμεωνίδου Μαρίας-Ελένης.
Ξενόγλωσσο Μεταπτυχιακός Τίτλος του Σταμπουλή Ευάγγελου.
Πράξη 7-1-2183 Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αναγνώρισης μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης «Master of
Science in Business Administration» του Σταμπουλή Ευάγγελου.
Πιστοποιητικό Ακαδημαϊκής Ισοδυναμίας Διπλώματος πενταετούς φοίτησης με διπλώματα Master
της αλλοδαπής του Σταμπουλή Γεώργιου.
Πράξη 7-9843 Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αναγνώρισης μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης «Master of Science
in Human Resource Management with Merit» της Συμεωνίδου Μαρίας-Ελένης.
Υπεύθυνη δήλωση του Σταμπουλή Γεώργιου για την ακρίβεια και την αλήθεια των στοιχείων της
Τεχνικής Προσφοράς.
Περιεχόμενα Συστήματος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
ΑΔΑ (ΩΗΟΛΟΕΕΥ-Κ6Π) συμφωνητικό Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Οργανοτεχνική Α.Ε.
Δήλωση ανάθεσης-αποδοχής έργου VIOMEDIC Ο.Ε. Οργανοτεχνικής Α.Ε και Δήλωση Παραλαβής.
Δήλωση ανάθεσης-αποδοχής έργου OXY AIR Ε.Π.Ε. Οργανοτεχνικής Α.Ε. και Δήλωση Παραλαβής.
Δήλωση ανάθεσης-αποδοχής έργου ΝΕΦΕΛΗ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. Οργανοτεχνικής Α.Ε. και Δήλωση
Παραλαβής.
Δήλωση ανάθεσης-αποδοχής έργου VIOBREATH Ο.Ε. Οργανοτεχνικής Α.Ε. και Δήλωση
Παραλαβής.
18SYMV003851688 2018-10-17 σύμβαση παροχής υπηρεσίας Δήμος Νέστου Οργανοτεχνική Α.Ε.
ΑΔΑ (6ΘΧΔΟΛ58-ΨΙΕ) απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας Ν.Π.Δ.Δ. «Ευνεστία» και
Οργανοτεχνική Α.Ε.
Από 22-06-2018 ευχαριστήρια επιστολή Γεν. Νοσοκομείου Ξάνθης προς κ. Σταμπουλή.
Αριθ. πρωτ. Φ.23/6146/12/10/2018 βεβαίωση Δ/νσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.
Από 18-07-2018 δικτυακή ανακοίνωση εκδήλωσης ΤΕΕ-ΑΜ.
30551585 QM15 Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ELOT EN ISO 9001 :2015 της
εταιρείας DQS Hellas Ltd. Για την Οργανοτεχνική Α.Ε.
C0043/2002 Πιστοποιητικό EFQM της Ε.Ε.Δ.Ε. για την Οργανοτεχνική Α.Ε.
Αριθ. πρωτ. 1043/14-04-2016 βεβαίωση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
εγγραφής της Οργανοτεχνικής Α.Ε. στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες.
Τ.Ε.Υ.Δ. του Σταμπουλή Γεώργιου ως Νόμιμου εκπροσώπου / Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας
Οργανοτεχνικής Α.Ε.

4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των βασικών δικαιολογητικών συμμετοχής. Συγκεκριμένα:
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α. Η προσφορά με Αριθ. Πρωτ. Δ.Ξ. 10440/02-05-2019 της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κρίθηκε
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και έγινε αποδεκτή.
5. Ακολούθησε η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, του προσφέροντος που έγινε δεκτός κατά τα
παραπάνω σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 της διακήρυξης. Συγκεκριμένα η βαθμολογία που λαμβάνει ο
υποψήφιος με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης της διακήρυξης καταγράφεται στον κάτωθι πίνακα
βαθμολόγησης:
Συντελεστής
Βαρύτητας

Βαθμός
υποψηφίου

Α

Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και κατάλληλη περιγραφή και
ανάλυση του έργου σε επιμέρους δραστηριότητες

60%

120

72

Β

Τεκμηρίωση εμπειρίας καταλληλότητας και επάρκειας
υποψηφίου αναδόχου σε σχέση με το εν λόγω αντικείμενο

30%

120

36

Γ

Επάρκεια και αποτελεσματικότητα προτεινόμενης οργάνωσης και
διοικητικής δομής

10%

90

9

Α/Α

Κριτήριο Βαθμολόγησης Υποψήφιων Αναδόχων

Αποτέλεσμα

του

Σύνολο βαθμολογίας τεχνικής προσφοράς Β1

117

6. Ακολούθησε η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του προσφέροντος που έγινε δεκτός κατά τα
παραπάνω. Οι προσφερόμενες τιμές με Φ.Π.Α των καταγράφονται στον κάτωθι πίνακα :
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συνολικό κόστος
( Euro )

1

A.M.3/ Συντονισμός του έργου

4.838,64

2

A.M.3/ Ταξίδια - Συμμετοχή σε συναντήσεις

3.326,61

Α.Τ3.1/ Εξατομικευμένο mentoring ΜΜΕ Ι - Διαγνωση,
Επιχειρηματικός καμβάς, Μέθοδος RADAR

4.032,26

3
4

Α.Τ3.2/ Εξατομίκευση των εργαλείων management
Α.Τ3.3/ Εξατομικευμένο mentoring ΜΜΕ ΙΙ - Εφαρμογή των εργαλείων management

38.387,10
6.451,68

5
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

57.036,29

Φ.Π.Α. 24%

13.688,71

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ1

70.725,00

7. Η τελική βαθμολογία της προσφοράς προέκυψε από τον ακόλουθο τύπο της διακήρυξης:
Λ1 = 0,90 x ( Β1 / Βmax ) + 0,10 x (Kmin/K1)
όπου:
 Βmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά,
 Β1 η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς,
 Kmin το συνολικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή,
 Κ1 το συνολικό κόστος της προσφοράς i και
 Λ1 η τελική βαθμολογία της προσφοράς, το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία
και υπολογίστηκε ως εξής:
Λ1 = 0,90 x ( 117,00 / 117,00 ) + 0,10 x (70.725,00/70.725,00) = 1
συνεπώς
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η συνολική βαθμολογία Λ1 που λαμβάνει η μοναδική υποβληθείσα προσφορά είναι:

«1»

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 7785/29-03-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. την με Αρ. Πρωτ. Δ.Ξ. 10440/02-05-2019 μοναδική υποβληθείσα προσφορά της εταιρίας
«ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
Την ανάδειξη της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου της παροχής υπηρεσίας
«Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων Δήμου Ξάνθης στο έργο "CERTOUR II: FOR A BETTER SME
MANAGEMENT" (CERTOUR II)» γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης» και 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 2-5-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού με
τίτλο «Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων Δήμου Ξάνθης στο έργο “CERTOUR II: FOR A BETTER
SME MANAGEMENT” (CERTOUR II)» (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 7785/29-03-2019).
Β) Την ανάδειξη της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου της παροχής
υπηρεσίας «Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων Δήμου Ξάνθης στο έργο "CERTOUR II: FOR A
BETTER SME MANAGEMENT" (CERTOUR II)» γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με
τους όρους της διακήρυξης.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 7-5-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

