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Στην Ερμούπολη σήμερα 19/5/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο
δημοτικό κατάστημα, ύστερα από τη με αριθ. Πρωτ.11594/13-5-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 67 παρ. 4,5 και 75 του 3852/2010 όπως ισχύουν.
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
3. ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ
4. ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
5. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την
τήρηση των πρακτικών.
ΑΠΟΦΑΣΗ 136
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα
τρία δημοτικά κτίρια».
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1.Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ.
πρωτ. 10732/6-5-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δόμησης στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
Σε συνέχεια του διαγωνισμού, που διεξήχθη την Τρίτη 28-4-2015, για την ανάδειξη
αναδόχου του έργου: “Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα 3 δημοτικά κτίρια”, σας
αποστέλλουμε το απαιτούμενα δικαιολογητικά και παρακαλούμε για την έγκριση του
πρακτικού του διαγωνισμού και την κατακύρωση του αποτελέσματος.
2. Το με αρ. πρωτ. 6576/29-1-2015 (ΑΔΑ ΩΓ2ΜΟΡ1Ι-14Ο) έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου με θέμα “Επικύρωση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου
πλαισίου δράσης Δήμου Σύρου -Ερμούπολης ο.ε 2015”.
3.Τη με αρ. 38/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα Περί διάθεσης
πίστωσης για το έργο «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα τρία δημοτικά
κτίρια».
4.Τη με αρ. 47/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα Περί κατάρτισης
όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Παρεμβάσεις
εξοικονόμησης ενέργειας στα τρία δημοτικά κτίρια».
5.Τη γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της
συνεδρίασης.
6.Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει το από 28/4/2015 πρακτικό της
Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης για την ανάδειξη αναδόχου του
έργου Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα τρία δημοτικά κτίρια και
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κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική και
Παροχής Υπηρεσιών ΕταιρείαFTF , σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο.
7.Τις διατάξεις του άρθρου 72 και 267 του Ν. 3852/2010.
8.Τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει το από 28/4/2015 κάτωθι πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου
Σύρου-Ερμούπολης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Παρεμβάσεις εξοικονόμησης
ενέργειας στα τρία δημοτικά κτίρια :
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Στην Ερμούπολη και στα γραφεία του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, σήμερα Τρίτη
28/4/2015 και ώρα 09:30 πμ, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου
Σύρου - Ερμούπολης η οποία ορίσθηκε με την απόφαση 47/2015 της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, αποτελούμενη από τους:
α) Δημήτρη Κορφιάτη, ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ως πρόεδρο.
β) Μάρκο Μαραγκό, ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανικών, ως μέλος.
γ) Κάντια Πρίντεζη, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, ως μέλος.
Σκοπός της σημερινής συνεδρίασης είναι η διεξαγωγή της δημοπρασίας για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης
ενέργειας στα 3 δημοτικά κτίρια».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) αφού διαπίστωσε την νόμιμη
απαρτία της επιτροπής, προχώρησε στην έναρξη της δημοπρασίας και λαμβάνοντας
υπόψη :
Τις ισχύουσες για την εκτέλεση δημοσίων έργων διατάξεις
Την με αριθμό 47/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας
Την περίληψη διακήρυξης της δημοπρασίας που δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το
νόμο
έδωσε εντολή στον κήρυκα της δημοπρασίας να κηρύξει την έναρξη της και να καλέσει τους
ενδιαφερομένους να προσέλθουν και να παραδώσουν την προσφορά τους.
Πρώτος προσέρχεται ο ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, με Α.Δ.Τ. ΑΑ003198/2004, ο οποίος
δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης της δημοπρασίας, συμμετέχει σε
αυτήν εξ ονόματος και για λογαριασμό της FTF ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ και παραδίδει στην επιτροπή φάκελο που κατά δήλωση
του περιέχει τα ζητούμενα από την διακήρυξη της δημοπρασίας δικαιολογητικά. Ο φάκελος
αριθμήθηκε με τον αριθμό 1 και υπογράφηκε από όλα τα μέλη της Ε.Δ.
Δεύτερος προσέρχεται ο ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, με Α.Δ.Τ. ΑΚ158826/2011, ο
οποίος δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης της δημοπρασίας,
συμμετέχει σε αυτήν εξ ονόματος και για λογαριασμό της Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΣΑΜΟΥ Ο.Ε. και παραδίδει στην επιτροπή φάκελο που κατά δήλωση του
περιέχει τα ζητούμενα από την διακήρυξη της δημοπρασίας δικαιολογητικά. Ο φάκελος
αριθμήθηκε με τον αριθμό 2 και υπογράφηκε από όλα τα μέλη της Ε.Δ.
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Τρίτος προσέρχεται ο ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, με Α.Δ.Τ. ΑΕ489444/2007, ο
οποίος δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης της δημοπρασίας,
συμμετέχει σε αυτήν εξ ονόματος και για λογαριασμό της ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και
παραδίδει στην επιτροπή φάκελο που κατά δήλωση του περιέχει τα ζητούμενα από την
διακήρυξη της δημοπρασίας δικαιολογητικά. Ο φάκελος αριθμήθηκε με τον αριθμό 3 και
υπογράφηκε από όλα τα μέλη της Ε.Δ.
Επελθούσης της 10:00 πμ ώρας, ώρας λήξης της δημοπρασίας και μηδενός άλλου
ενδιαφερομένου εμφανισθέντος, παρά τις σχετικές κλίσεις του κήρυκα της δημοπρασίας,
κηρύσσεται λήξασα η παραλαβή των προσφορών. Ακολούθως ο Πρόεδρος της Ε.Δ.
επικοινωνεί με την υπηρεσία πρωτοκόλλου και διαπιστώνει ότι ΚΑΜΜΙΑ Προσφορά δεν
έχει αφιχθεί ταχυδρομικώς.
Εν συνεχεία ανοίχθηκαν κατά σειρά καταθέσεως οι φάκελοι των δικαιολογητικών,
μονογράφησαν τα δικαιολογητικά που περιέχονται σε κάθε φάκελο και ελέγχθηκε η
πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ. Ακολούθως αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι των
οικονομικών προσφορών, μονογράφησαν από τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη της
Επιτροπής και ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο.
Ακολούθως όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν μετά από λογιστικό έλεγχο και
τυχόν συμπληρώσεις (οι οποίες δεν επέφεραν αιτία αποκλεισμού), στον ακόλουθο πίνακα
κατά σειρά μειοδοσίας:
Α/Α

Διαγωνιζόμενος

Ποσοστό έκπτωσης
(ολογράφως)

Ποσοστό έκπτωσης
(αριθμητικώς)

1

FTF ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ

3,77%

2

Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΣΑΜΟΥ Ο.Ε.

ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ

2,77%

3

ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ

2,54%

Στη συνέχεια ελέγχθηκε το περιεχόμενο του φακέλου προσφοράς του διαγωνιζομένου, με
φάκελο προσφοράς με α/α 1
1.

ελέγχθηκε το σχετικό δικαίωμα του προσώπου που κατέθεσε την προσφορά για
λογαριασμό του διαγωνιζομένου και διαπιστώθηκε ότι:
ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

2.

ελέγχθηκε η έγκυρη συμμετοχή του και διαπιστώθηκε ότι:
ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ

3.

ελέγχθηκε το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 της
διακήρυξης και διαπιστώθηκε ότι:
ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
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4.

και η εκπλήρωση των όρων της διακήρυξης με βάση τα δικαιολογητικά και το
περιεχόμενο του φακέλου δικαιολογητικών και διαπιστώθηκε ότι:
ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΥΑ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

5.

Τέλος ελέγχθηκε το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΑΛΗ
Από τον έλεγχο που έγινε, προέκυψε ότι η υποβληθείσα προσφορά είναι:
παραδεκτή.

Στη συνέχεια ελέγχθηκε το περιεχόμενο του φακέλου προσφοράς του διαγωνιζομένου, με
φάκελο προσφοράς με α/α 2
1.

ελέγχθηκε το σχετικό δικαίωμα του προσώπου που κατέθεσε την προσφορά για
λογαριασμό του διαγωνιζομένου και διαπιστώθηκε ότι:
ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

2.

ελέγχθηκε η έγκυρη συμμετοχή του και διαπιστώθηκε ότι:
ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ

3.

ελέγχθηκε το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 της
διακήρυξης και διαπιστώθηκε ότι:
ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

4.

και η εκπλήρωση των όρων της διακήρυξης με βάση τα δικαιολογητικά και το
περιεχόμενο του φακέλου δικαιολογητικών και διαπιστώθηκε ότι:
ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΥΑ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

5.

Τέλος ελέγχθηκε το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΑΛΗ
Από τον έλεγχο που έγινε, προέκυψε ότι η υποβληθείσα προσφορά είναι:
παραδεκτή.

Στη συνέχεια ελέγχθηκε το περιεχόμενο του φακέλου προσφοράς του διαγωνιζομένου, με
φάκελο προσφοράς με α/α 3
1.

ελέγχθηκε το σχετικό δικαίωμα του προσώπου που κατέθεσε την προσφορά για
λογαριασμό του διαγωνιζομένου και διαπιστώθηκε ότι:
ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

2.

ελέγχθηκε η έγκυρη συμμετοχή του και διαπιστώθηκε ότι:
ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ
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3.

ελέγχθηκε το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 της
διακήρυξης και διαπιστώθηκε ότι:
ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

4.

και η εκπλήρωση των όρων της διακήρυξης με βάση τα δικαιολογητικά και το
περιεχόμενο του φακέλου δικαιολογητικών και διαπιστώθηκε ότι:
ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΥΑ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

5.

Τέλος ελέγχθηκε το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΑΛΗ
Από τον έλεγχο που έγινε, προέκυψε ότι η υποβληθείσα προσφορά είναι:
παραδεκτή.

Κατόπιν των ανωτέρω,
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ είναι:
η FTF ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
με μέση τεκμαρτή έκπτωση 3,77%
επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας
Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής, η οποία θα αναρτηθεί στον
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, όπου θα γνωστοποιεί το πρακτικό
του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου ότι, όλοι οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν
γνώση του παρόντος Πρακτικού και να υποβάλλουν ενδεχομένως ένσταση κατ’ αυτού
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.

Β. Κατακυρώνει το έργο με τίτλο: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα 3
δημοτικά κτίρια» στη μειοδότρια FTF ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ, Λεωφόρος Αλεξάνδρα 5, 114 73 Αθήνα , ΑΦΜ 099748640 ΦΑΕ
Αθηνών , με μέση τεκμαρτή έκπτωση 3,77% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ
ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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