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ΑΔΑ: ΨΗΙΓΩΚ8-ΨΦΡ

Από το αριθ.3/6-2-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 32

Περίληψη
Έγκριση από 31/01/2019 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης που αφορά τον συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο:
«Προμήθεια Ξυλείας»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 6 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.2729/31-1-2019 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 5 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
4) Μποζ Ραμαδάν
2) Ηλιάδης Θωμάς
5) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
3) Καρά Αχμέτ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Μπαντάκ Σιαμπάν
2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος

3) Λύρατζης Πασχάλης
4) Μυλωνάς Γεώργιος

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Αναστάσιος Θεοδωρίδης ενημέρωσε εγκαίρως τον
Πρόεδρο και στη θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος Δέσποινα Παρτσαλίδου
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Κοινωνία Δημοτών»
Εμμανουήλ Φανουράκης
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
αφού εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ.πρωτ.2494/31-12019 εισήγηση της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών Ν.4412/2016, η οποία
έχει ως εξής:
«Σας διαβιβάζουμε το από 31/01/2019 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά
τον συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Ξυλείας» (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 27697/26-092018) ενδεικτικού προϋπολογισμού 58.201,88€ με το Φ.Π.Α.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το σχετικό πρακτικό το οποίο έχει
ως εξής:
«Στην Ξάνθη σήμερα την 31η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 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 6/17-01-2018 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Ξυλείας» (Αριθμ.
Πρωτ. Διακήρυξης 27697/26-09-2018) ενδεικτικού προϋπολογισμού 58.201,88€ με το Φ.Π.Α.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) ΠΕΠΟΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
2) ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
3) ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Με το από 13/11/2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για
την «Προμήθεια Ξυλείας» (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 27697/26-09-2018), η παρούσα Επιτροπή πρότεινε
την ανάδειξη της επιχείρησης ΞΥΛΕΙΑ ΚΡΑΣΝΙΔΗ Α.Ε ως προσωρινού αναδόχου.
Με την με αριθμ. 286/04-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η επιχείρηση ΞΥΛΕΙΑ ΚΡΑΣΝΙΔΗ Α.Ε κλήθηκε με την με αριθμ. πρωτ.
359/07-01-2019 πρόσκληση του Δημάρχου Ξάνθης να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 15
ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3.2 (2.2.7.2) της διακήρυξης
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
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Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 15-01-2019 Ο προσωρινός ανάδοχος
κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών την 24-01-2019, συνεπώς εμπροθέσμως.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου και στον έλεγχο
πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
1. Φορολογική ενημερότητα
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ
3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 2.2.2.4 εκτός της περίπτωσης β΄.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 2.2.2.6.
5. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Ξάνθης (37/19)
6. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Ξάνθης (183/19)
7. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Ξάνθης (184/19)
8. Τέσσερα (4) Αντίγραφα ποινικού μητρώου
9. Πιστοποιητικό Ε.Β.Ε Ξάνθης
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 (2.2.7.2) της
διακήρυξης.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να κατακυρωθεί η προμήθεια στην
επιχείρηση ΞΥΛΕΙΑ ΚΡΑΣΝΙΔΗ Α.Ε γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.»
και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει το από 31/01/2019 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά τον
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Ξυλείας» (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 27697/26-09-2018)
ενδεικτικού προϋπολογισμού 58.201,88€ με το Φ.Π.Α.
Β) Κατακυρώνει την «Προμήθεια Ξυλείας» στην επιχείρηση ΞΥΛΕΙΑ ΚΡΑΣΝΙΔΗ Α.Ε γιατί κατέθεσε όλα
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 12-2-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

