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Από το αριθ.4/28-2-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 38

Περίληψη
Έγκριση του από 1-2-2018 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών
προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την
προμήθεια «Ηλεκτρολογικού υλικού»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα
13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.5213/23-2-2018 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)
4) Καρά Αχμέτ
2) Ηλιάδης Θωμάς
5) Μποζ Ραμαδάν
3) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
6) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Μπαντάκ Σιαμπάν
3) Μυλωνάς Γεώργιος
2) Λύρατζης Πασχάλης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
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.3545/2-22018 εισήγηση της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών & αξιολόγησης προσφορών η οποία έχει ως εξής:
«Σας διαβιβάζουμε το από 01/02/2018 πρακτικό ανοίγματος οικονομικών προσφορών του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια «Ηλεκτρολογικού υλικού» ενδεικτικού
προϋπολογισμού 185.997,15€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με αριθμό Διακήρυξης 38094/06-09-2017, η
οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 43754 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την έγκριση του πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του
παραπάνω ηλεκτρονικού διαγωνισμού και τον ορισμό προσωρινών αναδόχων».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το σχετικό πρακτικό το οποίο έχει ως εξής:
«Στην Ξάνθη σήμερα την 01 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Τμήμα Λογιστηρίου & Προμηθειών η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221
παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με τις υπ’ αριθμόν 41/13-02-2017 & 60/14-03-2017
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και
αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 185.997,15€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με αριθμό Διακήρυξης 38094/06-09-2017, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 43754
αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 17PROC002071558 2017-10-11
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2) ΒΑΣΙΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
3) ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1. Την 10/11/2017 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου
«Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» των διαγωνιζομένων, στην αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών τους, στην καταχώριση όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων από αυτούς
δικαιολογητικών και των αποτελεσμάτων του ελέγχου αυτών στο από 13/12/2017 πρακτικό αποσφράγισης
και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 256/18-12-2017 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής. Η εν λόγω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιήθηκε στους
συμμετέχοντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
2. Σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης και λαμβάνοντα υπόψη την με αριθμό απόφαση
66/2018 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) 2ο Κλιμάκιο, η Επιτροπή θα
προχωρήσει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, των οποίων
οι προσφορές έγιναν δεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο.
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Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με
τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό υπ΄ αριθ. 43754. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν
δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό των οικονομικών προσφορών. 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. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, οι προσφορές
αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «οικονομική προσφορά»:
3. Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές 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
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ποσοστό Έκπτωσης
50,00%

2

Π. ΜΥΛΩΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

48,235%

3

Μ.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε

54,00%

4

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΒΕΛΑΚΗΣ

58,00%

Όλες οι 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 ποσοστό έκπτωσης
είναι η εξής:
Α/Α
1

Ονοματεπώνυμο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΒΕΛΑΚΗΣ

Ποσοστό Έκπτωσης
58,00%

2

Μ.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε

54,00%

3

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

50,00%

4

Π. ΜΥΛΩΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

48,235%

Συνεπώς:
Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά, είναι της επιχείρησης ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΒΕΛΑΚΗΣ με ποσοστό
έκπτωσης 58,00% πενήντα οκτώ τοις εκατό επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 38094/06-09-2017 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. το από 13/12/2017 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, το οποίο εγκρίθηκε
με την υπ’ αριθ. 256/18-12-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
προτείνει προς την Οικονομική επιτροπή:
Την ανάδειξη της επιχείρησης ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΒΕΛΑΚΗΣ ως προσωρινού αναδόχου της
προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
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 01/02/2018 πρακτικό ανοίγματος οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια «Ηλεκτρολογικού υλικού» ενδεικτικού προϋπολογισμού
185.997,15€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με αριθμό Διακήρυξης 38094/06-09-2017, η οποία έλαβε τον υπ’
αριθ. 43754 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
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Β) Την ανάδειξη της επιχείρησης ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΒΕΛΑΚΗΣ ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας
ηλεκτρολογικού υλικού γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
Ο δημοτικός σύμβουλος Αχμέτ Καρά ψήφισε Λευκό.
…………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 6-3-2018
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

