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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 3o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
6ης Φεβρουαρίου 2017
Αριθ. απόφασης

34
Περίληψη

Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού
για την «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής
υπαίθριου χώρου»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 6 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 4247/02-02-2017 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της, κ. 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα οκτώ (8) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1.Παπαδόπουλος Κυριάκος (Πρόεδρος)
2.Βασιλούδης Ηλίας
3.Γκιρτζίκη Αλεξία
4.Κίρατζη Ερκάν
5.Μπαντάκ Σιαμπάν
6.Τριανταφυλλίδης Κων/νος
7.Φανουράκης Εμμανουήλ
8.Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης

1.Αγκόρτζας Απόστολος

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1.Αργύριος Ζολώτας , Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
2.Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού.
3.Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού.
4.Ελευθέριος Αποστολίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ.Δήμαρχο ο οποίος
ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την πρόταση που
κατατέθηκε από την παράταξη «Κοινωνία των Δημοτών» για την κατασκευή
κολυμβητικής δεξαμενής.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής
την υπ΄ αριθ.3474/27-01-2017 εισήγηση του Προέδρους της Επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού η

διαγωνισμού

οποία έχει ως εξής: «ΘΕΜΑ: Διαβίβαση πρακτικού διενέργειας
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Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού που αφορά την
προμήθεια Οργάνων Γυμναστικής Υπαίθριου Χώρου (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης
44195/16-11-2016)
Παρακαλούμε

να

εισηγηθείτε

την

έγκριση

του

πρακτικού

διενέργειας

διαγωνισμού».
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 28-12-2016 πρακτικό
διενέργειας διαγωνισμού το οποίο έχει ως εξής:
Στην Ξάνθη σήμερα την 28 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 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 υπ’ αριθμόν
176/11-10-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Οργάνων Γυμναστικής
Υπαίθριου Χώρου (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 44195/16-11-2016)
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2) ΒΑΣΙΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
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, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν
μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της
αποσφράγισης.
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 9.
Συγκεκριμένα, προσφορές υπέβαλαν οι εξής:
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
1
Σ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α.ΤΟΥΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε
2
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
3
DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε
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

Δικαιολογητικά

1

Σ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ –
Α.ΤΟΥΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε

1. Τ.Ε.Υ.Δ.
2. Ιδιωτικό συμφωνητικό συστάσεως ομόρρυθμου
εταιρείας.
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3. Βεβαίωση προέγκρισης επωνυμίας.
4. Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ.
5. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης
6. Υ/Δ Προσκόμισης ΕΝ16630.
7. Τεχνικά χαρακτηριστικά προσφερόμενων ειδών.
8. ISO 9001:2008 Κατασκευάστριας εταιρείας.
9. ISO 14001:2004 Κατασκευάστριας εταιρείας.
10.
OHSAS
18001:2007
Κατασκευάστριας
εταιρείας.
11. ISO 9001:2008 Συμμετέχουσας εταιρείας.
2
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
1.Υ/Δ Εργοστασίου που παράγονται και εισαγωγής.
Ο.Ε
2. Υ.Δ Τήρησης τεχνικών προδιαγραφών.
3. Πιστοποιητικό Ε.Β.Ε Αθηνών
4.Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης
5. Τροποποίηση και κωδικοποίηση των άρθρων του
καταστατικού της Ε.Ε
6. Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ.
7. Υ/Δ σύμφωνα με την παρ. 2, άρθρου 79 ν.4412
8. ΕΝ16630:2018 κατασκευάστριας εταιρείας.
9. ISO 9001:2008 κατασκευάστριας εταιρείας.
10. GB/T 28001:2001 κατασκευάστριας εταιρείας.
11. ISO 1400:2004 κατασκευάστριας εταιρείας.
12. Τεχνικά χαρακτηριστικά προσφερόμενων ειδών.
3
DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε 1. Τ.Ε.Υ.Δ
2. Καταστατικό της μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε
3. Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ.
4. Πιστοποιητικό Ε.Β.Ε Αθηνών
5. Υ.Δ Τήρησης τεχνικών προδιαγραφών.
6. Τεχνικά χαρακτηριστικά προσφερόμενων ειδών.
7. ISO 1400:2004 κατασκευάστριας εταιρείας.
8. OHSAS 18001:2007 Κατασκευάστριας ετ
9. ISO 9001:2008 κατασκευάστριας εταιρείας.
10. ΕΝ16630:2018 κατασκευάστριας εταιρείας.
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι, από την επιχείρηση
Σ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α.ΤΟΥΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε δεν κατατέθηκε από τον δεύτερο διαχειριστή
όπως προβλέπεται από τα άρθρα 13 παρ. 1.ββ και 15 της διακήρυξης, η Υ/Δ σύμφωνα
με την παρ. 2, άρθρου 79 ν.4412, επίσης δεν κατατέθηκε πιστοποιητικό επιμελητηρίου
όπως προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ.Α της διακήρυξης. Τέλος οι υπόλοιποι
συμμετέχοντες πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην διακήρυξη που αφορούν
τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.
Συγκεκριμένα:
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α. Η προσφορά της επιχείρησης Σ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α.ΤΟΥΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε δεν κατέθεσε
πιστοποιητικό βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ16630 όπως προβλέπεται από το
άρθρο 9 παρ.3.(3) επί ποινής αποκλεισμού.
β. Η προσφορά της επιχείρησης ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε δεν είναι σύμφωνη
με το άρθρο 9 παρ.3.(2) δηλ. η τεχνική προσφορά που κατέθεσε είναι ελλιπής διότι δεν
αναφέρονται μέσα όλα τα στοιχεία που ζητούνται από την τεχνική έκθεση της
διακήρυξης (Γενικά χαρακτηριστικά οργάνων), όπως την διάμετρο του σωλήνα, το
πάχος, τον τρόπο συγκόλλησης, τον τρόπο βαφής κ.α. Στην ουσία η επιτροπή δεν
μπορεί να πραγματοποιήσει πλήρη αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, λόγω της μη
αναφοράς κρίσιμων τεχνικών στοιχείων, επίσης κάποια προσφερόμενα είδη διαφέρουν
από αυτά της μελέτης π.χ Υλικό κατασκευής δομής προσφερόμενου είδους SAE 1040
HIGH CARBON ενώ το υλικό που ζητείται από την τεχνική έκθεση είναι χάλυβας ST37 –
1050.
γ.Η προσφορά της επιχείρησης DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε είναι σύμφωνη με τους
όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή ως προς την τεχνική της προσφορά.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 44195/16-11-2016 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
Τον αποκλεισμό από την συνέχιση του διαγωνισμού τις παρακάτω δύο (2) επιχειρήσεις
1.Σ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α.ΤΟΥΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε
2.ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
Και την συνέχιση του διαγωνισμού με την εναπομείνουσα εταιρεία:
1.DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε
με την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε
και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
1. Την υπ΄αριθ. 176/11-10-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
«Συγκρότηση της επιτροπής διενέργεια διαγωνισμών και αξιολόγησης
προσφορών για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες, που αφορούν το έτος 2016,
σύμφωνα με το Ν.4412/2016».
2. Την υπ΄αριθ. 44195/16-11-2016 Διακήρυξη για «Προμήθεια οργάνων
γυμναστικής υπαίθριου χώρου».
3. Την υπ΄αριθ. 226/22-11-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση
διενέργειας της προμήθειας με τίτλο Προμήθεια οργάνων γυμναστικής
υπαίθριου χώρου» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς και
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης
του διαγωνισμού.
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4. Την υπ΄αριθ. 47250/08-12-2016 προκήρυξη συνοπτικού
«Προμήθεια οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου».
5. Το από 28-12-2016 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού.
6. Την με αριθ. 3474/27-01-2017 εισήγηση της υπηρεσίας.

διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Την έγκριση του από 28-12-2016 πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου» με
σφραγισμένες προσφορές, προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων
τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Τον αποκλεισμό των επιχειρήσεων Σ.Σφακιανάκης –Α.Τουλούδης Ο.Ε. και
Ιωάννη Πίτταρα και ΣΙΑ Ο.Ε. για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό.
3. Τη συνέχιση του διαγωνισμού «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής υπαίθριου
χώρου» με την εναπομένουσα εταιρεία DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. στο
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που είναι το άνοιγμα των οικονομικών
προσφορών.
Λευκό ψήφισε ο Μπαντάκ Σιαμπάν
Μειοψήφησαν οι Βασιλούδης Ηλίας και Φανουράκης Εμμανουήλ διότι δεν συμφωνούν
με την ανωτέρω δαπάνη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 34/2017.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Κυριάκος Γ. Παπαδόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 10 Φεβρουαρίου 2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπή

Στυλιανή Μόσχου

