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Από το αριθ.5/19-3-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 45

Περίληψη
Έγκριση του από 16-3-2018 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών
προσφορών που αφορά την υπηρεσία «Εργασίες συντήρησης &
επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 19 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.8406/15-3-2018 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 7 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
5) Μπαντάκ Σιαμπάν
2) Ηλιάδης Θωμάς
6) Μποζ Ραμαδάν
3) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
7) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
4) Καρά Αχμέτ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Λύρατζης Πασχάλης
2) Μυλωνάς Γεώργιος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: «Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην
ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος. Η επιτροπή
μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο
θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει
απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης».
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
εισηγήθηκε τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα (έτσι όπως καταρτίστηκαν) και είναι τα εξής:
1) Έγκριση του από 16-3-2018 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών που αφορά την
«Προμήθεια χρωμάτων έτους 2017»
2) Έγκριση του από 16-3-2018 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών που αφορά την
υπηρεσία «Εργασίες συντήρησης & επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης»
3) Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας φρέσκου γάλακτος ( αφορά τις καθαρίστριες με
σύμβαση μίσθωσης έργου της Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης ), μέχρι της ολοκλήρωσης της διαδικασίας
του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών
προϊόντων έτους 2018»
4) Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για άσκηση αίτησης ακύρωσης και παράστασης
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθούν πρώτα αυτά τα θέματα προς συζήτηση, παρά το
ότι δε συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους, που προκύπτει
από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης των ζητημάτων.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
το περιεχόμενο του θέματος το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Έγκριση του από 16-3-2018 πρακτικού ανοίγματος
οικονομικών προσφορών που αφορά την υπηρεσία «Εργασίες συντήρησης & επισκευής των οχημάτων του
Δήμου Ξάνθης»» παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 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 το οποίο δεν ήταν
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της», έθεσε υπόψη της Επιτροπής τη
αριθμ.πρωτ.8594/16-9-2018 εισήγηση της Επιτροπής διαγωνισμού Ν.4412/2016 η οποία έχει ως εξής:
«Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό ανοίγματος οικονομικών προσφορών που αφορά την υπηρεσία
«Εργασίες συντήρησης & επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης» ενδεικτικού προϋπολογισμού
74.400,00€ (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 50678/27-11-2017).
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την έγκριση του πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών».
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το ανωτέρω σχετικό πρακτικό το
οποίο έχει ως εξής:
«Στην Ξάνθη σήμερα την 16 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 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 41/13-02-2017 & 60/14-03-2017 αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» ενδεικτικού
προϋπολογισμού 74.400,00€ (Αριθμ. Διακήρυξης 50678/27-11-2017).
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 1) ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2) ΒΑΣΙΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3) ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, των προσφερόντων που έγιναν δεκτοί
σύμφωνα με την με αριθμό 36/28-02-2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα και επιχείρηση σύμφωνα με τα παραπάνω,
διαμορφώνονται ως εξής:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ποσοστό Έκπτωσης %

1

ΒΙΟΤΕΛ Α.Ε

2

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

ΟΜΑΔΑ 7 : Εργασίες επισκευής και συντήρησης ελαστικών
(βουλκανιζατέρ) όλων των οχημάτων : 35,00%
ΟΜΑΔΑ 4 : Επισκευή και συντήρηση Επιβατικών Αυτοκινήτων
και Φορτηγών κάτω 3,5 τόνους μεικτού βάρους : 40,01%
ΟΜΑΔΑ 2 : Επισκευή και συντήρηση των μηχανολογικών
μερών των Μηχανημάτων Έργου, Απορριμματοφόρων, Λοιπών
Οχημάτων, Εξαρτημάτων, Λεωφορείων και Φορτηγών μεικτού
βάρους άνω 3,5 τον : 3,00%
ΟΜΑΔΑ 4 : Επισκευή και συντήρηση Επιβατικών Αυτοκινήτων
και Φορτηγών κάτω 3,5 τόνους μεικτού βάρους : 3,00%
ΟΜΑΔΑ 7 : Εργασίες επισκευής και συντήρησης ελαστικών
(βουλκανιζατέρ) όλων των οχημάτων : 36,00%
ΟΜΑΔΑ 1 : Εργασίες επί της υπερκατασκευής των
Μηχανημάτων Έργου, Απορριμματοφόρων, Λοιπών Οχημάτων,
Εξαρτημάτων και Φορτηγών μεικτού βάρους άνω 3,5 τον :
33,00%
ΟΜΑΔΑ 2 : Επισκευή και συντήρηση των μηχανολογικών
μερών των Μηχανημάτων Έργου, Απορριμματοφόρων, Λοιπών
Οχημάτων, Εξαρτημάτων, Λεωφορείων και Φορτηγών μεικτού
βάρους άνω 3,5 τον : 5,00%
ΟΜΑΔΑ 4 : Επισκευή και συντήρηση Επιβατικών Αυτοκινήτων
και Φορτηγών κάτω 3,5 τόνους μεικτού βάρους : 5,00%
ΟΜΑΔΑ 6 : Εργασίες ηλεκτρολογικών - ηλεκτρονικών
συστημάτων όλων των οχημάτων : 5,00%

3

5

ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε
ΑΦΟΙ ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ Ο.Ε

6

ΑΦΟΙ ΣΕΦΕΡΙΔΗ Ο.Ε

4

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 50678/27-11-2017 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. την με αριθμό 36/28-02-2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
3. τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές
4. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
Προτείνει προς την Οικονομική επιτροπή την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων της υπηρεσίας
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» ανά
ομάδα, τις παρακάτω επιχειρήσεις:
1. ΟΜΑΔΑ 1: ΑΦΟΙ ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ Ο.Ε με ποσοστό έκπτωσης 33,00%.
2. ΟΜΑΔΑ 2: ΑΦΟΙ ΣΕΦΕΡΙΔΗ Ο.Ε με ποσοστό έκπτωσης 5,00%.
3. ΟΜΑΔΑ 4: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε με ποσοστό έκπτωσης 40,01%.
4. ΟΜΑΔΑ 6: ΑΦΟΙ ΣΕΦΕΡΙΔΗ Ο.Ε με ποσοστό έκπτωσης 5,00%.
5. ΟΜΑΔΑ 7: ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε με ποσοστό έκπτωσης 36,00%.
Γιατί οι προσφορές τους είναι πλήρης, σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές και προσέφεραν τη χαμηλότερη τιμή.
Τέλος για την Ομάδα 3: Επισκευή και συντήρηση Δικύκλων και Τρικύκλων, ενδεικτικού
προϋπολογισμού 1.240,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και την Ομάδα 5 : Εργασίες Φανοποιείου Βαφής όλων των οχημάτων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.860,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, η
επιτροπή κρίνει το διαγωνισμό άγονο και προτείνει την απ΄ ευθείας ανάθεση με πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τυχόν επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται» και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Εγκρίνει το από 16-3-2018 πρακτικό ανοίγματος οικονομικών προσφορών που αφορά την υπηρεσία
«Εργασίες συντήρησης & επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης» ενδεικτικού προϋπολογισμού
74.400,00€ (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 50678/27-11-2017).
Β) Αναδεικνύει ως προσωρινούς αναδόχους της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» ανά ομάδα, τις παρακάτω επιχειρήσεις:
1. ΟΜΑΔΑ 1: ΑΦΟΙ ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ Ο.Ε με ποσοστό έκπτωσης 33,00%.
2. ΟΜΑΔΑ 2: ΑΦΟΙ ΣΕΦΕΡΙΔΗ Ο.Ε με ποσοστό έκπτωσης 5,00%.
3. ΟΜΑΔΑ 4: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε με ποσοστό έκπτωσης 40,01%.
4. ΟΜΑΔΑ 6: ΑΦΟΙ ΣΕΦΕΡΙΔΗ Ο.Ε με ποσοστό έκπτωσης 5,00%.
5. ΟΜΑΔΑ 7: ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε με ποσοστό έκπτωσης 36,00% γιατί οι
προσφορές τους είναι πλήρης, σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές και προσέφεραν τη χαμηλότερη τιμή.
Γίνεται μνεία ότι για την Ομάδα 3: Επισκευή και συντήρηση Δικύκλων και Τρικύκλων, ενδεικτικού
προϋπολογισμού 1.240,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και την Ομάδα 5 : Εργασίες Φανοποιείου Βαφής όλων των οχημάτων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.860,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, η
επιτροπή κρίνει το διαγωνισμό άγονο και προτείνει την απευθείας ανάθεση με πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τυχόν επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται
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, 20-3-2018
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

