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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αριθ. 22/15-11-2019
Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας
Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο
«Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε»
Αριθ.Αποφ.106/2019

Θέμα: 2ο
Εξέταση πρακτικών διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης και
επισκευής κτιρίων και έργων

Στα Λουτρά Δήμου Αλμωπίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής
Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου, με
διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», που
έχει έδρα στα Λουτρά του Δήμου Αλμωπίας, με αρ. ΜΑΕ 69112/57/β09/16 και
Α.Φ.Μ. 090090279 της Δ.Ο.Υ. Αριδαίας, σήμερα 15 Νοεμβρίου 2019, ημέρα της
εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ συγκεντρώθηκε το
Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρίας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1699/12-11-2019 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 25 του καταστατικού της εταιρίας όπως ισχύει σήμερα, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (παρ. 2 του άρθρου 26 του
καταστατικού της εταιρίας) δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα οκτώ ( 8) μέλη δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπάτσης Χρήστος
2. Λιούγας Δημήτριος
3. Ούτσκας Πέτρος
4. Λούγκα Ευστρατία
5. Τζέκου Χριστίνα
6. Μίχου Μαρία
7. Αδραμάνης Αθανάσιος
8. Θεοδωρίδης Αναστάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μαγγίρη Γεωργία

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην εισήγησή του για το 2ο θέμα
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:
Η επιχείρηση έχει εκδώσει σχετική διακήρυξη (Αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης
1615/29.10.2019) και καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για
την προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και
έργων, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής στις τιμές της
τεχνικής έκθεσης – ενδεικτικού προϋπολογισμού (για το σύνολο των ειδών όπως
περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό), σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα Ν.4605/2019.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό,
είχε οριστεί η 07/11/2019, ημέρα Πέμπτη και Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών
ορίστηκε η 11:00 π.μ.
Η επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθ. 4/2019 Απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου προχώρησε στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
την ημερομηνία και ώρα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
Σύμφωνα με τη διακήρυξη και με το άρθρο 117, παρ. 4 του Ν. 4412/2016,
ακολούθησε, την ίδια ημέρα, η αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών
προσφορών.
Σας παραθέτω το πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που
υποβλήθηκαν

και

παρακαλώ

για

τις

δικές

σας

ενέργειες:

ΛΟΥΤΡΑ 07/11/2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1669
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»
Α.Φ.Μ. 090090279
Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β / 09 / 16
Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας οικοδομικών υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων
Στα Λουτρά , στα γραφεία της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» και συγκεκριμένα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου της, σήμερα στις 07 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11:00 συνήλθε η
επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 4/2019 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να διενεργήσει τον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης και
επισκευής κτιρίων και έργων, όπως αναφέρεται στην αριθ. 1615/29.10.2019 διακήρυξη του Προέδρου.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:
1. Κώτσος Χρήστος,
2. Κοσμάς Ιωάννης,

Πρόεδρος
τακτικό μέλος

3.Κοτζάς Απόστολος, τακτικό μέλος
Ακολούθως, η Επιτροπή παρέλαβε από τους ενδιαφερόμενους τους φακέλους με τις προσφορές, καθώς και όσες προσφορές είχαν
κατατεθεί νωρίτερα στην υπηρεσία.

Στο διαγωνισμό έλαβε μέρος ο εξής:

1. ΑΦΟΙ ΚΑΠΕΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
2. ΤΖΗΝΤΖΙΦΥΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αργότερα και μετά την παρέλευση της οριζόμενης από τη διακήρυξη ώρας και χωρίς να παρουσιασθεί άλλος ενδιαφερόμενος, η
Επιτροπή κήρυξε το τέλος της διαδικασίας επίδοσης των προσφορών.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά υποβλήθηκε σε φάκελο καλά σφραγισμένο, με τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία και προέβη
στην αποσφράγισή του.
Μέσα στον κυρίως φάκελο υπήρχαν τα οριζόμενα από τη διακήρυξη του διαγωνισμού δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά αυτά,
αναλυτικά κατά προμηθευτή, αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.
Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του συμμετέχοντα προμηθευτή αποφάσισε να κάνει δεκτό στο
διαγωνισμό τον παρακάτω
1. ΤΖΗΝΤΖΙΦΥΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αποκλείονται από το διαγωνισμό: ΑΦΟΙ ΚΑΠΕΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, καθώς στα απαραίτητα κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στο άρθρο
11 της διακήρυξης για την πιστοποίηση της τεχνικής και επαγγελματικής δραστηριότητας πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό ISO
9001:2008 ή μεταγενέστερης έκδοσης για προμήθεια οικοδομικών υλικών το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ. Ο συμμετέχων ΑΦΟΙ ΚΑΠΕΛΗ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ προσκόμισε πιστοποιητικά ISO προμηθευτών και όχι του ιδίου τα οποία δεν ήταν στην ελληνική γλώσσα, ήταν προγενέστερων
εκδόσεων και η ημερομηνία ισχύς είχε παρέλθει. Επιπλέον, στην Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν1599/1986 που έπρεπε να

προσκομίσει ο συμμετέχων στην οποία θα ανέφερε την χώρα προέλευσης των τελικών προϊόντων που προσφέρει καθώς και το εργοστάσιο/οίκο
κατασκευής του κάθε είδους, ο συμμετέχων προσκόμισε Υπεύθυνη Δήλωση χωρίς να υπάρχει η χώρα προέλευσης των τελικών προϊόντων ή η
δήλωση του εργοστασίου κατασκευής.
Ο φάκελος με την οικονομική προσφορά παραδόθηκε στον Πρόεδρο της επιτροπής για αποσφράγιση, αφού προηγηθεί η αξιολόγηση της
προσφοράς από την επιτροπή αξιολόγησης. Η οικονομική προσφορά της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΚΑΠΕΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ δεν αποσφραγίζεται, αλλά
θα επιστραφεί στον προσφέροντα καθότι δεν εγκρίθηκε από την επιτροπή στο στάδιο της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής.
Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ............................
2. ............................
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Α.Φ.Μ. 090090279
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ οικοδομικών υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων
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ΟΧΙ
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ΝΑΙ
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
2. Συμμόρφωσης ή
απόκλισης

2.

ΑΦΟΙ ΚΑΠΕΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ

ISO 9001
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

1.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
α) Έλαβαν γνώση των
όρων της διακήρυξης

Α/Α

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβλήθηκε επιπλέον:
1. ΑΦΟΙ ΚΑΠΕΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ: Ταυτότητα
2. ΤΖΗΝΤΖΙΦΥΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Ασφαλιστική Ενημερότητα, Ποινικό Μητρώο, Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστική Ενημερότητα
ΙΚΑ, Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη κήρυξη πτώχευσης, Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου για μερική η ολική συμπαράσταση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ............................

2. ............................

ΛΟΥΤΡΑ 07/ 11/2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:1670

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»
Α.Φ.Μ. 090090279
Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β / 09 / 16
Πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών – Γνωμοδότηση όταν
κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή
Στα Λουτρά , στα γραφεία της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» και
συγκεκριμένα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της,
σήμερα στις 07 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη
και ώρα 11:00 συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1
του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 4/2019 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να διενεργήσει τον συνοπτικό διαγωνισμό για
την προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και
έργων, όπως αναφέρεται στην αριθ. 1615/29.10.2019 διακήρυξη του Προέδρου

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:
1. Κώτσος Χρήστος,
2. Κοσμάς Ιωάννης,

Πρόεδρος
τακτικό μέλος

3. Κοτζάς Απόστολος, τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση αυτή ανοίχθηκε και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς,
ο οποίος έχει ως εξής:



Η εταιρεία ΤΖΗΝΤΖΙΦΥΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ προσέφερε έκπτωση με
συνολική τιμή 37.214,88€ προ ΦΠΑ επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού
49.619,86€ προ ΦΠΑ της μελέτης προμήθειας οικοδομικών υλικών
συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων

Η επιτροπή έχοντας υπόψη:

α) Την αριθ. 04/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου «περί συγκρότησης της
επιτροπής αξιολόγησης».
β) Την αριθ. 98/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας, με την οποία εγκρίθηκαν
οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού περί «έγκρισης
των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διενέργειας συνοπτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης και επισκευής
κτιρίων και έργων
γ) Το με αριθμό πρωτ.: 1669/07-11-2019 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών προμηθειών.
δ) Τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα Ν.4605/2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

1. Υπέρ της κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
οικοδομικών υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων στην εταιρεία
ΤΖΗΝΤΖΙΦΥΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, επειδή η προσφορά της ήταν η μοναδική, με
έκπτωση 37.214,88€ επί του αρχικού ενδεικτικού προϋπολογισμού στα 49.619,86€
προ ΦΠΑ και τα προσφερόμενα από αυτή είδη, καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές
της προμήθειας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ............................
2. ............................

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την
εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη τα σχετικά πρακτικά της επιτροπής
αξιολόγησης προσφορών, όπως υποβλήθηκαν
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τα αριθ. Πρωτ. 1669/07.11.2019 και 1670/07.11.2019 πρακτικά
διενέργειας αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και
έργων

Β. Εγκρίνει την ανάδειξη της συμμετέχουσας εταιρείας ΤΖΗΝΤΖΙΦΥΛΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟ ως αποδεκτή στο διαγωνισμό αφού η προσφορά της ήταν σύμφωνη με
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, και της οποίας η
οικονομική προσφορά ήταν η μοναδική, με ποσό ύψους 37.214,88 ευρώ άνευ Φ.Π.Α
(49.619,86 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. αρχικό) με τη συμπλήρωση του ενδεικτικού
προϋπολογισμού σύμφωνα με το πρότυπο της οικονομικής προσφοράς στις τιμές της
τεχνικής έκθεσης – ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες για την τήρηση των
απαραίτητων διαδικασιών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 106/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτρά 15/11/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τα Μέλη

