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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 12o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
21ης Ιουνίου 2016
Αριθ. απόφασης

110
Περίληψη
Εξέταση του πρακτικού ένστασης του
διαγωνισμού «Συντήρηση και επισκευή
ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού
κτιρίων Δήμου Ξάνθης».

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 21 Ιουνίου 2016 ημέρα
Τρίτη
και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 22687/17-06-2016
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 οκτώ (8) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
Βασιλούδης Ηλίας
Γκιρτζίκη Αλεξία
Μπαντάκ Σιαμπάν
Μποζ Ραμαδάν (αναπληρωματικό μέλος)
Τριανταφυλλίδης Κων/νος
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
Φανουράκης Εμμανουήλ

1.Αγκόρτζας Απόστολος
2.Κίρατζη Ερκάν

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1. Χριστίνα Ράλλη, Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
2. Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
3. Πολυξένη Καρακατσάνη, Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών και Λογιστηρίου.
4. Ελένη Χατζηλιάδου, Νομική Σύμβουλος του Δήμου.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Το μέλος της επιτροπής κ.Κίρατζη Ερκάν ενημέρωσε εγκαίρως τον πρόεδρο για
την απουσία του. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν3852/2010 κλήθηκε
κατά σειρά ο αναπληρωματικός κ. Μποζ Ραμαδάν.
Η κ.Γκιρτζίκη Αλεξία προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη συζήτησης του
5ου θέματος.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
αφού εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της την
υπ΄ αριθ. 19608/01-06-2016 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών η
οποία έχει ως εξής: «ΘΕΜΑ: Εξέταση του πρακτικού ένστασης του Διαγωνισμού «
Συντήρηση και Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Κτιρίων Δήμου Ξάνθης »
Προϋπολογισμού: 40.344,00 €
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Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 19607/01-06-2016 πρακτικό εξέτασης 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 εξέταση της ένστασης
για τον Διαγωνισμό «Συντήρηση και Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
Κτιρίων Δήμου Ξάνθης » οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι όροι της διακήρυξης του
οποίου εγκρίθηκαν με τη με αριθμό 83/19-04-2016 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την εξέταση του πρακτικού της ένστασης».
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών της επιτροπής η υπ΄ αριθ. 17205/17-05-2016
απόφαση αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών η οποία έχει ως
εξής: « “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016”
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υπογεγραμμένοι
1.
Θεραπίδου Όλγα
2.
Καρακατσάνη Πολυξένη
3.
Κηπουρός Κωνσταντίνος
Αποτελούντες
την
επιτροπή
διενέργειας
διαγωνισμών,
αξιολόγησης
προσφορών και
εξέτασης ενστάσεων για τις υπηρεσίες – εργασίες που
αφορούν το έτος 2016, σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 269/23-12-2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης για τον διαγωνισμό που
αφορά τη Συντήρηση και επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
Δημοτικών Κτιρίων έτους 2016, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ: 10440/2303-2016 διακήρυξη, συνήλθαμε σήμερα Δευτέρα, 16 Μαΐου 2015 κι ώρα
09.00 και προβήκαμε στην εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
τεχνικών προδιαγραφών.
Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού κατέθεσαν προσφορά οι παρακάτω :
1.
2.
3.
4.
5.

Ιατράκης Ιωάννης
Κεγαχιάς Κων/νος
Μακρής Κωνσταντίνος
Παυλίδης Δημήτριος
Δεμιτσίκης Χ. – Τενεκές Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.

Και διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:
α) Ο κ. Κεχαγιάς Κωνσταντίνος δεν κατέθεσε τις άδειες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα Π.Δ.: 1/2013, 112/2012 και 114/2012,
β) Ο κ. Μακρής Κωνσταντίνος δεν κατέθεσε την άδεια σύμφωνα με το
Π.Δ. 1/2013.
γ) Ο κ. Παυλίδης Δημήτριος δεν κατέθεσε τις άδειες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα Π.Δ.:1/2013,112/2012 και 114/2012. Επιπλέον στο
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πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου δεν αναφέρεται αντίστοιχη
δραστηριότητα που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 7 της διακήρυξης.
δ) Η εταιρεία με την επωνυμία Δεμιτσίκης Χ. – Τενεκές Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε. δεν
κατέθεσε τις άδειες σύμφωνα με τα Π.Δ.: 1/2013, 112/2012, 1/2013 και
114/2012.
Επιπλέον δεν προσκόμισε ασφαλιστική ενημερότητα που να αφορά την
ασφάλιση των εταίρων Τενεκέ Νικόλαο, Παπαδοπούλου Ανατολή και Δεμιτσίκη
Χαράλαμπο όπως όφειλε σύμφωνα με την Πράξη 90/2014του Ελ. Συν. Κλιμ.
Στ΄.
Σύμφωνα με την οποία ο διαγωνιζόμενος που δεν έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών σε Ταμεία κύριας
και επικουρικής ασφαλίσεως αποκλείεται από τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό. Προκειμένου δε να αποδείξει ο διαγωνιζόμενος ότι δεν οφείλει
εισφορές πρέπει, επί ποινή ακυρότητας της προσφοράς του, να υποβάλει μαζί
με αυτή πιστοποιητικό του αρμόδιου, κατά περίπτωση, ασφαλιστικού φορέα,
έναντι του οποίου έχει υποχρέωση καταβολής εισφορών τόσο του ιδίου, όσο
και του απασχολούμενου από αυτόν προσωπικού. (Ελ. Συν. Κλιμ. Στ Πράξη
90/2014)
Για τους λόγους αυτούς η επιτροπή αποκλείει από την συνέχιση του
διαγωνισμού τους συμμετέχοντες: Κεγαχιά Κων/νο, Μακρή Κων/νο, Παυλίδη
Δημήτριο και την εταιρεία «Δεμιτσίκης Χ. – Τενεκές Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.» από τις
οποίες δεν θα ανοιχθούν οι οικονομικές προσφορές.
Τέλος προχωρά στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που είναι το
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, ο κ. Ιατράκης Ιωάννης».
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ΄αριθ. 19607/01-062016 πρακτικό εξέτασης ένστασης το οποίο έχει ως εξής:
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Οι υπογεγραμμένοι
1.
Θεραπίδου Όλγα (Πρόεδρος)
2.
Καρακατσάνη Πολυξένη
3.
Κηπουρός Κωνσταντίνος
Αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών &
εξέτασης ενστάσεων για τις υπηρεσίες- εργασίες που αφορούν το έτος 2016,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 269/23-12-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ξάνθης για το διαγωνισμό που αφορά «Συντήρησης και Επισκευή
Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Δημοτικών Κτιρίων έτους 2016», σύμφωνα με τη
με αριθμ. πρωτ:10440/23-03-2016 διακήρυξη, συνήλθαμε σήμερα Τετάρτη, 1
Ιουνίου 2016 κι ώρα 09.00 και προβήκαμε στην εξέταση της ένστασης που
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από την εταιρεία « Δεμιτσίκης Χ. – Τενεκές Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.»
με αριθμό πρωτ. 17353/17-05-2016.
Η ανωτέρω εταιρεία ενίσταται κατά της με αριθμ. πρωτ: 17205/17-05-2016
απόφασης αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών της επιτροπής ως
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προς τις άδειες που απαιτούνται και ως προς την προσκόμιση των ασφαλιστικών
ενημεροτήτων.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη διακήρυξη του διαγωνισμού και την
παραπάνω ένσταση εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής:
Για το πρώτο σκέλος της ένστασης αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 5
της 158/25/ΦΓ9.1/10.1.2011(Β΄49) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
1. Η χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα θα γίνεται υπό
την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα, που θα παρέχουν για λογαριασμό
του νομικού προσώπου τις αντίστοιχες υπηρεσίες, θα : α) είναι κάτοχοι της
αντίστοιχης επαγγελματικής άδειας, ή β) διαθέτουν άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος .
2. Τα αδειοδοτημένα Νομικά Πρόσωπα θα καταχωρούνται από την Αρμόδια
Αρχή στα οικεία Μητρώα για την έκδοση των αδειών, ως αυτοτελής
κατηγορία
3. Η διάρκεια άδειας του Νομικού Προσώπου είναι αορίστου χρόνου.
4. Το Νομικό Πρόσωπο οφείλει να διαθέτει α) εν ισχύ συμβάσεις εργασίας ή
έργου με φυσικά πρόσωπα αδειοδοτημένα και τα οποία θα παρέχουν για
λογαριασμό του τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Στην περίπτωση
που τα
αδειοδοτημένα
φυσικά πρόσωπα μετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο της
εταιρείας δεν απαιτούνται συμβάσεις εργασίας ή έργου, είτε β) εν ισχύ
συμβάσεις έργου με κατάλληλα αδειοδοτημένα νομικά πρόσωπα.
Σύμφωνα με τα Π.Δ.: 1/2013, 112/2012 και 114/2012 τα φυσικά πρόσωπα πρέπει
να διαθέτουν Βεβαίωση αναγγελίας από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας.
Η Βεβαίωση του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Έργων που κατέθεσε η εταιρεία «Δεμιτσίκης Χ. – Τενεκές Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.» δεν αφορά
παροχή υπηρεσιών αλλά εκτέλεση έργων σύμφωνα με το άρθρο 18 του
Ν.2940/2001, όπου αναφέρεται ότι: Οι τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. ορίζονται σε επτά και
επιπλέον αυτών ορίζονται και δύο ειδικές τάξεις οι Α1, Α2 για μικρές επιχειρήσεις. Η
κατάταξη στο Μ.Ε.ΕΠ. των εργοληπτικών επιχειρήσεων γίνεται σε μία ή περισσότερες
από τις εξής βασικές κατηγορίες έργων: οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών,
ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών, βιομηχανικών και ενεργειακών. Κάθε επιχείρηση
κατατάσσεται σε μία μόνο τάξη για κάθε κατηγορία. Με απόφαση που εκδίδεται από
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί να
αναπροσδιορίζονται οι κατηγορίες αυτές και το περιεχόμενό τους με σκοπό τη
μεγαλύτερη εξειδίκευση των κατηγοριών και να ρυθμίζονται τα μεταβατικά ζητήματα
που ανακύπτουν στην περίπτωση αυτή.
Για το δεύτερο σκέλος της ένστασης αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την Ελ. Συν.
Κλιμ. Στ Πράξη 90/2014 ο διαγωνιζόμενος που δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών σε Ταμεία κύριας και επικουρικής
ασφαλίσεως αποκλείεται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Προκειμένου δε να
αποδείξει ο διαγωνιζόμενος ότι δεν οφείλει εισφορές πρέπει, επί ποινή ακυρότητας
της προσφοράς του, να υποβάλει μαζί με αυτή πιστοποιητικό του αρμόδιου, κατά
περίπτωση, ασφαλιστικού φορέα, έναντι του οποίου έχει υποχρέωση καταβολής
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εισφορών τόσο του ιδίου, όσο και του απασχολούμενου από αυτόν προσωπικού. (Ελ.
Συν. Κλιμ. Στ Πράξη 90/2014).
Σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω επιχείρηση προσκόμισε μόνο το με αριθμ.
πρωτ: 400/10-05-2016 αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του Ενιαίου Ταμείου
Ανεξάρτητα Απασχολούμενων για τον εταίρο κ. Μεταξά Γεώργιο και δεν προσκόμισε
ασφαλιστική ενημερότητα που να αφορά την ασφάλιση των εταίρων Δεμιτσίκη
Χαράλαμπο και Τενεκέ Νικόλαο.
Επίσης στο άρθρο 7 της διακήρυξης αναφέρεται ότι απαιτείται η υποβολή των
παρακάτω δικαιολογητικών
1…..
2. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας
Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν προσκομίσει
ενημερότητα για το προσωπικό που απασχολούν και για τους ίδιους.

ασφαλιστική

Ακόμη σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής στην με αριθμ. πρωτ: 17205/1705-2016 απόφαση αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών
αναφέρουμε ότι η κ. Παπαδοπούλου Ανατολή δεν είχε προσκομίσει ασφαλιστική
ενημερότητα διότι έχει αποχωρήσει από την εταιρεία όπως προκύπτει από την από 2206-2014 τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνεται η απόρριψη της ένστασης διότι δεν
προσκομίστηκαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν και προτείνεται η συνέχιση του
διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο, την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του
κ. Ιατράκη Ιωάννη
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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. 83/19-04-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την
οποία έγινε η κατάρτιση των όρων και η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών
του διαγωνισμού «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
κτιρίων Δήμου Ξάνθης ».
3. Την
υπ΄αριθ.
14738/26-04-2016
Περίληψη
διακήρυξης
πρόχειρου
διαγωνισμού.
4. Την υπ΄αριθ. 17205/17-05-2016 Απόφαση αξιολόγησης δικαιολογητικών και
τεχνικών προσφορών.
5. Το υπ΄αριθ. 19607/01-06-2016 πρακτικό εξέτασης ένστασης.
6. Την υπ΄αριθ. 19608/01-06-2016 Εισήγηση της Υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Εγκρίνει το υπ΄ αριθ. 19607/01-06-2016 πρακτικό εξέτασης ένστασης της
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και εξέταση
ενστάσεων για την «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
κτιρίων Δήμου Ξάνθης» προϋπολογισμού 40.344,00€.
2. Απορρίπτει την ένστασης τη εταιρίας Δεμιτσίκης Χ.-Τενεκές Ν. και ΣΙΑ Ε.Ε. για
τους παρακάτω λόγους :
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α) σύμφωνα με το άρθρο 5 της 158/25/ΦΓ9.1/10.1.2011(Β΄49) κοινής
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
1. Η χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα θα γίνεται υπό
την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα, που θα παρέχουν για λογαριασμό
του νομικού προσώπου τις αντίστοιχες υπηρεσίες, θα : α) είναι κάτοχοι της
αντίστοιχης επαγγελματικής άδειας, ή β) διαθέτουν άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος .
2. Τα αδειοδοτημένα Νομικά Πρόσωπα θα καταχωρούνται από την Αρμόδια
Αρχή στα οικεία Μητρώα για την έκδοση των αδειών, ως αυτοτελής
κατηγορία
3. Η διάρκεια άδειας του Νομικού Προσώπου είναι αορίστου χρόνου.
4. Το Νομικό Πρόσωπο οφείλει να διαθέτει α) εν ισχύ συμβάσεις εργασίας ή
έργου με φυσικά πρόσωπα αδειοδοτημένα και τα οποία θα παρέχουν για
λογαριασμό του τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Στην περίπτωση
που τα
αδειοδοτημένα
φυσικά πρόσωπα μετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο της
εταιρείας δεν απαιτούνται συμβάσεις εργασίας ή έργου, είτε β) εν ισχύ
συμβάσεις έργου με κατάλληλα αδειοδοτημένα νομικά πρόσωπα.
Σύμφωνα με τα Π.Δ.: 1/2013, 112/2012 και 114/2012 τα φυσικά πρόσωπα πρέπει
να διαθέτουν Βεβαίωση αναγγελίας από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας.
Η Βεβαίωση του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Έργων που κατέθεσε η εταιρεία «Δεμιτσίκης Χ. – Τενεκές Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.» δεν αφορά
παροχή υπηρεσιών αλλά εκτέλεση έργων σύμφωνα με το άρθρο 18 του
Ν.2940/2001, όπου αναφέρεται ότι: Οι τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. ορίζονται σε επτά και
επιπλέον αυτών ορίζονται και δύο ειδικές τάξεις οι Α1, Α2 για μικρές επιχειρήσεις. Η
κατάταξη στο Μ.Ε.ΕΠ. των εργοληπτικών επιχειρήσεων γίνεται σε μία ή περισσότερες
από τις εξής βασικές κατηγορίες έργων: οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών,
ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών, βιομηχανικών και ενεργειακών. Κάθε επιχείρηση
κατατάσσεται σε μία μόνο τάξη για κάθε κατηγορία. Με απόφαση που εκδίδεται από
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί να
αναπροσδιορίζονται οι κατηγορίες αυτές και το περιεχόμενό τους με σκοπό τη
μεγαλύτερη εξειδίκευση των κατηγοριών και να ρυθμίζονται τα μεταβατικά ζητήματα
που ανακύπτουν στην περίπτωση αυτή.
β) σύμφωνα με την Ελ. Συν. Κλιμ. Στ Πράξη 90/2014 ο διαγωνιζόμενος που
δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
σε Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφαλίσεως αποκλείεται από τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό. Προκειμένου δε να αποδείξει ο διαγωνιζόμενος ότι δεν οφείλει εισφορές
πρέπει, επί ποινή ακυρότητας της προσφοράς του, να υποβάλει μαζί με αυτή
πιστοποιητικό του αρμόδιου, κατά περίπτωση, ασφαλιστικού φορέα, έναντι του
οποίου έχει υποχρέωση καταβολής εισφορών τόσο του ιδίου, όσο και του
απασχολούμενου από αυτόν προσωπικού. (Ελ. Συν. Κλιμ. Στ Πράξη 90/2014).
Η εν λόγω επιχείρηση προσκόμισε μόνο το με αριθμ. πρωτ: 400/10-05-2016
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα
Απασχολούμενων για τον εταίρο κ. Μεταξά Γεώργιο και δεν προσκόμισε ασφαλιστική
ενημερότητα που να αφορά την ασφάλιση των εταίρων Δεμιτσίκη Χαράλαμπο και
Τενεκέ Νικόλαο.
Επίσης στο άρθρο 7 της διακήρυξης αναφέρεται ότι απαιτείται η υποβολή των
παρακάτω δικαιολογητικών

ΑΔΑ: ΩΤΝΤΩΚ8-ΨΑ8
1…..
2.Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας
3. Εγκρίνει τη συνέχιση του πρόχειρου διαγωνισμού «Συντήρηση και επισκευή
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης »στο επόμενο στάδιο με το
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών της επιχείρησης Ιατράκης Ιωάννης.
Λευκό ψήφισε ο κ.Σιαμπάν Μπαντάκ.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 110/2016.
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, 29 Ιουνίου 2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου

