ΑΔΑ: 6ΨΗΟΩΚ8-ΜΡΒ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.4/09-02-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 40

Περίληψη
Έγκριση του από 4-1-2021 πρακτικού διενέργειας και ανοίγματος
οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια
εξοπλισμού και αντικατάσταση κουφωμάτων του Δημ. Κολυμβητηρίου
Δήμου Ξάνθης»

Στην Ξάνθη, σήμερα 9 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική, μέσω
τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.2449/52-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»,
τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του
ΥΠΕΣ, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β’ και το άρθρο 67 του
Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 8 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
5. Μελισσόπουλος Σάββας
2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
6. Μπεκήρ Ογλού Σουά
3. Ελευθεριάδης Απόστολος
7. Παπαχρόνης Ιωάννης
4. Ζερενίδης Ιωάννης
8. Φανουράκης Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Παπαδόπουλος Κυριάκος
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)

2. Σταυρακάρας Παναγιώτης

Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Σταυρακάρας, ενημέρωσε εγκαίρως τον πρόεδρο για
την απουσία του και στη θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος, Σάββας Μελισσόπουλος
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης και αφού εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών, την αριθμ.πρωτ.1971/1-2-2021 διαβίβαση της Πολυξένης Καρακατσάνη, χρήστη ΕΣΗΔΗΣ, η οποία
έχει ως εξής:
«Σας διαβιβάζω το από 04-01-2021 πρακτικό διενέργειας και ανοίγματος οικονομικών προσφορών
της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με το (α) σχετικό και μου αποστάλθηκε
ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την εισήγηση της ανάδειξης εταιρειών
ως προσωρινών αναδόχων για την « Προμήθεια εξοπλισμού και αντικατάσταση κουφωμάτων του Δημ.
Κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης».
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής
Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών Ν.4412/2016».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο έχει ως εξής:
«Στην Ξάνθη σήμερα την 4η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Τμήμα Λογιστηρίου & Προμηθειών η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221
παρ.1 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμ. 364/24-112020, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια
εξοπλισμού και αντικατάσταση κουφωμάτων του δημοτικού κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης» με Ανοικτή
Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 265.315,36€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και αριθμό
Διακήρυξης 32824/30-11-2020, η οποία έλαβε τον με αριθμ. 103225 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,
δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων,
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20PROC007802467 2020-12-09
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Πρόεδρος Επιτροπής)
2) ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑΛΕΞΗ (Τακτικό Μέλος)
3) ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Τακτικό Μέλος)
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 28/12/2020 και
ώρα 15:00 μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 04/01/2021 και ώρα 11:00
π.μ.
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1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο
ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 100669 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές από
τους παρακάτω συμμετέχοντες:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

1

POOL SPORT ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΚΙΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ

2
3
4

Ημερομηνία
υποβολής
προσφοράς
28/12/2020

Ώρα
υποβολής
προσφοράς
11:44:04

28/12/2020
28/12/2020
28/12/2020

13:42:08
13:44:26
10:52:54

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο
περιεχόμενό των προσφορών.
2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση
των προσφορών καταχώρισαν σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.
3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Οικονομικών προσφορών» σύμφωνα με
το άρθρο 3.1.2 της Διακήρυξης, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.
4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν
λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς συστήματος:
Α/Α
1
2
3
4

Ονοματεπώνυμο
POOL SPORT ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΚΙΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ

ΕΙΔΩΝ

ΚΑΙ

Αριθμός συστήματος
203195
204050
204377
204367

5. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς
τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του
Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι
στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:
Α/Α
1
2

Ονοματεπώνυμο
POOL SPORT ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ

ΕΙΔΩΝ

ΚΑΙ

Αριθμός πρωτοκόλλου
35229/29-12-2020
35411/31-12-2020

Οι παραπάνω ενσφράγιστοι φάκελοι, υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως από τις συμμετέχουσες
επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής» που είχαν υποβάλει οι συμμετέχοντες. Οι διαγωνιζόμενοι και τα
δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

1

POOL SPORT ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

Δικαιολογητικά
1. ΕΕΕΣ
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ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

2

ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

3

ΚΙΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

4

ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ

2. Εγγυητική συμμετοχής
3. Υ/Δ (άρθρο 2.4.3.1γ της Διακήρυξης)
4. Τεχνική προσφορά συστήματος
1. ΕΕΕΣ
2. Εγγυητική συμμετοχής
3. Υ/Δ (άρθρο 2.4.3.1γ της Διακήρυξης)
4. Τεχνική προσφορά συστήματος
1. ΕΕΕΣ
2. Εγγυητική συμμετοχής
3. Τεχνική προσφορά συστήματος
1. ΕΕΕΣ
2. Εγγυητική συμμετοχής
3. Υ/Δ (άρθρο 2.4.3.1γ της Διακήρυξης)
4. Τεχνική προσφορά συστήματος

Επίσης στις παραπάνω προσφορές κατατέθηκαν και δικαιολογητικά τα οποία δεν απαιτούνται από την
διακήρυξη στο συγκεκριμένο στάδιο του διαγωνισμού.
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψαν τα παρακάτω:
α. Η επιχείρηση ΚΙΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, δεν κατέθεσε συμπληρωμένη και ψηφιακά υπογεγραμμένη
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της
παρούσας διακήρυξης, όπως ζητείται να κατατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.1γ της Διακήρυξης:
«2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν159:
γ) Συμπληρωμένη και ψηφιακά υπογεγραμμένη Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Για τον λόγο αυτό και σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6θ της Διακήρυξης: «H αναθέτουσα αρχή με βάση
τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση,
προσφορά:
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.», η προσφορά
της επιχείρησης κρίνεται μη σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και δεν γίνεται αποδεκτή
Η Επιτροπή επικοινώνησε με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές που
έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους (άρθρο 72 παρ.5 του Ν.4412/2016).
7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας,
μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά
φύλλο:
Α/Α
1
2

Ονοματεπώνυμο

Δικαιολογητικά

POOL SPORT ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ

1. Εγγυητική συμμετοχής
1. Εγγυητική συμμετοχής

Επίσης στις παραπάνω προσφορές κατατέθηκαν και δικαιολογητικά τα οποία δεν απαιτούνται από την
διακήρυξη.
8. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των προσφορών, εκτός αυτών που απερρίφθησαν για τους
παραπάνω λόγους. Συγκεκριμένα:
α. Η προσφορά της επιχείρησης POOL SPORT ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται
αποδεκτή.
β. Η προσφορά της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, είναι σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.
γ. Η προσφορά της επιχείρησης ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ, είναι σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.
9. Στην συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν
από τις επιχειρήσεις τον οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές όπως παραπάνω και παρουσιάζονται στον
πίνακα του υποφακέλου (Οικονομική προσφορά), όπως ελήφθη από την πλατφόρμα του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ως ακολούθως:
Α/Α
1

Ονοματεπώνυμο
POOL SPORT ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ποσοστό Έκπτωσης %
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΜΑΔΑ Α: «Εξοπλισμός
δεξαμενών»: 2,00%

κολυμβητικών
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

2

ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

3

ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ

ΟΜΑΔΑ Β: «Η/Μ εξοπλισμός»: Δεν Λαμβάνει Μέρος
ΟΜΑΔΑ Γ: «Κουφώματα»: Δεν Λαμβάνει Μέρος
ΟΜΑΔΑ Δ: «Λοιπές εργασίες»: Δεν Λαμβάνει Μέρος
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΜΑΔΑ Α: «Εξοπλισμός κολυμβητικών
δεξαμενών»: Δεν Λαμβάνει Μέρος
ΟΜΑΔΑ Β: «Η/Μ εξοπλισμός»: 21,00%
ΟΜΑΔΑ Γ: «Κουφώματα»: 41,00%
ΟΜΑΔΑ Δ: «Λοιπές εργασίες»: 5,00%
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΜΑΔΑ Α: «Εξοπλισμός κολυμβητικών
δεξαμενών»: Δεν Λαμβάνει Μέρος
ΟΜΑΔΑ Β: «Η/Μ εξοπλισμός»: 3,00%
ΟΜΑΔΑ Γ: «Κουφώματα»: Δεν Λαμβάνει Μέρος
ΟΜΑΔΑ Δ: «Λοιπές εργασίες»: Δεν Λαμβάνει Μέρος

Οι παραπάνω υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κρίνονται αποδεκτές, καθώς είναι σύμφωνες με τους
όρους της διακήρυξης.
Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, η κατάταξη των προσφορών με κριτήριο το ποσό προσφοράς
είναι η εξής:
ΟΜΑΔΑ Α: «Εξοπλισμός κολυμβητικών δεξαμενών», εκτιμώμενης αξίας 112.077,00 € πλέον ΦΠΑ (24%)
26.898,48 €.
Α/Α
1

Ονοματεπώνυμο
POOL SPORT ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Ποσοστό Έκπτωσης %
2,00%

ΟΜΑΔΑ Β: «Η/Μ εξοπλισμός», εκτιμώμενης αξίας 39.542,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 9.490,08 €.
Α/Α
1
2

Ονοματεπώνυμο
ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ

Ποσοστό Έκπτωσης %
21,00%
3,00%

ΟΜΑΔΑ Γ: «Κουφώματα», εκτιμώμενης αξίας 58.145,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 13.954,80 €.
Α/Α
1

Ονοματεπώνυμο
ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Ποσοστό Έκπτωσης %
41,00%

ΟΜΑΔΑ Δ: «Λοιπές εργασίες», εκτιμώμενης αξίας 4.200,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 1.008,00 €.
Α/Α
1

Ονοματεπώνυμο
ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Ποσοστό Έκπτωσης %
5,00%

Συνεπώς:
α) η μοναδική οικονομική προσφορά που αφορά την ΟΜΑΔΑ Α: «Εξοπλισμός κολυμβητικών δεξαμενών»,
είναι της επιχείρησης POOL SPORT ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, με ποσοστό έκπτωσης 2,00% δύο τοις εκατό επί του
ενδεικτικού προϋπολογισμού.
β) η χαμηλότερη οικονομική προσφορά που αφορά την ΟΜΑΔΑ Β: «Η/Μ εξοπλισμός», είναι της
επιχείρησης ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, με ποσοστό έκπτωσης 21,00% είκοσι ένα τοις εκατό επί
του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
γ) η μοναδική οικονομική προσφορά που αφορά την ΟΜΑΔΑ Γ: «Κουφώματα», είναι της επιχείρησης
ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, με ποσοστό έκπτωσης 41,00% σαράντα ένα τοις εκατό επί του
ενδεικτικού προϋπολογισμού.
δ) η μοναδική οικονομική προσφορά που αφορά την ΟΜΑΔΑ Δ: «Λοιπές εργασίες», είναι της επιχείρησης
ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, με ποσοστό έκπτωσης 2,00% δύο τοις εκατό επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την με αριθμό 32824/30-11-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
εισηγείται προς την Οικονομική επιτροπή:
Την ανάδειξη των παρακάτω επιχειρήσεων:

ΑΔΑ: 6ΨΗΟΩΚ8-ΜΡΒ

α) POOL SPORT ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας που αφορά την ΟΜΑΔΑ Α:
«Εξοπλισμός κολυμβητικών δεξαμενών»,
β) ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας που αφορά την ΟΜΑΔΑ
Β: «Η/Μ εξοπλισμός»,
γ) ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας που αφορά την ΟΜΑΔΑ Γ:
«Κουφώματα»,
δ) ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας που αφορά την ΟΜΑΔΑ Δ:
«Λοιπές εργασίες».
γιατί οι προσφορές τους είναι πλήρεις, σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης».
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο, ο
οποίος στην τοποθέτησή του, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει διότι: «…δεν έχει λοιπόν σήμερα,
γίνει η παραλαβή της α΄ φάσης, δεν υπάρχει άδεια από την ΥΔΟΜ για το έργο της β΄ φάσης, υπάρχει
αρκετά μεγάλη καθυστέρηση και στις παραλαβές, υπάρχουν φθορές στο κολυμβητήριο, οι οποίες
οφείλονται πρωτίστως σ’ αυτήν την καθυστέρηση και δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει με ασφάλεια το
κολυμβητήριο, χωρίς την β΄ φάση»
Ο δημοτικός σύμβουλος Σάββας Μελισσόπουλος, ψήφισε Λευκό και ο δημοτικός σύμβουλος
Ιωάννης Παπαχρόνης, δήλωσε παρών.
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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Εγκρίνει το από 04-01-2021 πρακτικό διενέργειας και ανοίγματος οικονομικών προσφορών της
επιτροπής διαγωνισμού, για την «Προμήθεια εξοπλισμού και αντικατάσταση κουφωμάτων του Δημ.
Κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης», με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία
265.315,36€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και αριθμό Διακήρυξης 32824/30-11-2020.
Β) Την ανάδειξη των παρακάτω επιχειρήσεων:
α) POOL SPORT ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας που αφορά την ΟΜΑΔΑ Α:
«Εξοπλισμός κολυμβητικών δεξαμενών»,
β) ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας που αφορά την
ΟΜΑΔΑ Β: «Η/Μ εξοπλισμός»,
γ) ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας που αφορά την
ΟΜΑΔΑ Γ: «Κουφώματα»,
δ) ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας που αφορά την
ΟΜΑΔΑ Δ: «Λοιπές εργασίες».
γιατί οι προσφορές τους είναι πλήρεις, σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης.
Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, για τους λόγους που
αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.
…………………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 11-2-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου
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