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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 14 πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
18ης Αυγούστου 2016
o

Αριθ. απόφασης

148
Περίληψη
Κατακύρωση
του
διαγωνισμού
«Προμήθεια
απορρυπαντικών
και
συναφών ειδών έτους 2016».

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 18 Αυγούστου 2016 ημέρα
Πέμπτη
και ώρα 14:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 30275/11-08-2016 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της, κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δήμαρχος 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
επτά (7) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
Αγκόρτζας Απόστολος
Κίρατζη Ερκάν
Μπαντάκ Σιαμπάν
Μποζ Ραμαδάν (αναπληρωματικό μέλος)
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης

1.Βασιλούδη Ηλίας
2.Γκιρτζίκη Αλεξία
3.Φανουράκης Εμμανουήλ

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1.Ζολώτας Αργύριος , Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
2.Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
3.Χαράλαμπος Θεοδοσάκης, Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών και Λογιστηρίου.
4.Ελένη Χατζηλιάδου, Νομική Σύμβουλος του Δήμου.
5.Ιωάννης Λόμπρου , Νομικός Σύμβουλος του Δήμου.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ΄ αριθ.
30181/11-08-2016 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών η οποία έχει
ως εξής: «ΘΕΜΑ: Κατακύρωση του Διαγωνισμού «Προμήθεια απορρυπαντικών και
συναφών ειδών έτους 2016»
Προϋπολογισμού: 169.995,35 €
Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 30108/10-08-2016 πρακτικό της Επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και εξέτασης ενστάσεων, η οποία
συγκροτήθηκε με τη με αριθμό 269/23-12-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ξάνθης.
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To πρακτικό αφορά την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια
απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους 2016 ».
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού.»
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών της επιτροπής η υπ΄αριθ. 21455/10-062016 Απόφαση Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και Τεχνικών Προσφορών η οποία έχει ως
εξής: «ΤΙΤΛΟΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016»
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υπογεγραμμένοι:
1.Αθανάσιος Βαρελτζίδης
2.Αναστασία Βασίλα
3.Γεώργιος Γουναρίδης
Αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών,
και εξέτασης ενστάσεων, σύμφωνα με την υπ αριθ. 269/23-12-2015 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης,
Στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό υπ’ αριθμ. 21706 υπέβαλαν ηλεκτρονική προσφορά
οι παρακάτω τέσσερις (4) επιχειρήσεις:
1.Νο1ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ Β. ΖΗΣΙΜΟΥ
2.Νο2ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Α. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
3.Νο3ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
4.Νο4ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ Ν. – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Χ. Ο.Ε
Κατά την ηλεκτρονική αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών
προδιαγραφών εξακριβώθηκαν τα κάτωθι:
Η επιχείρηση Νο1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ Β. ΖΗΣΙΜΟΥ διαπιστώθηκε ότι
κατέθεσε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλεπόταν στην διακήρυξη.
Η επιχείρηση Νο2 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Α. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ διαπιστώθηκε ότι κατέθεσε
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλεπόταν στην διακήρυξη.
Η επιχείρηση Νο3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε διαπιστώθηκε ότι
κατέθεσε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλεπόταν στην διακήρυξη.
Η επιχείρηση Νο4 ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ Ν. – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Χ. Ο.Ε διαπιστώθηκε ότι
κατέθεσε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλεπόταν στην διακήρυξη.
Επίσης όλες οι παραπάνω επιχειρήσεις κατέθεσαν εμπρόθεσμα σύμφωνα με την
διακήρυξη εντύπως τα δικαιολογητικά τους.
Τέλος όλες οι επιχειρήσεις προχωρούν στο επόμενο στάδιο της ηλεκτρονικής
Δημοπρασίας που είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών».
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ΄αριθ. 30108/10-08-2016
πρακτικό

κατακύρωσης

διαγωνισμού

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι υπογεγραμμένοι
1.
Αθανάσιος Βαρελτζίδης
2.
Αθανάσιος Μπαμπάτσος
3.
Γεώργιος Γουναρίδης

το

οποίο

έχει

ως

εξής

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ
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Αποτελούντες
την
επιτροπή
διενέργειας
διαγωνισμών,
αξιολόγησης
προσφορών & εξέτασης ενστάσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 269/23-12-2015
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης του Έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016», με αριθμό Διακήρυξης
6976/25-02-2016 και την 85/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την
οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι του
διαγωνισμού, συνήλθαμε σήμερα Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2016 κι ώρα 11.00 και
προβήκαμε στην εξέταση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν
από τις εταιρείες:
1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ Β. ΖΗΣΙΜΟΥ
2.ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Α. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
3.ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ Ν. – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Χ. Ο.Ε
Οι παραπάνω εταιρείες κατέθεσαν εμπρόθεσμα, όπως είχαν υποχρέωση από
τον διαγωνισμό τα δικαιολογητικά προσωρινού μειοδότη. Μέτα από τον έλεγχο
αυτών βρέθηκε ότι όλες οι εταιρείες κατέθεσαν ορθώς και σύμφωνα με την
Διακήρυξη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωρινού μειοδότη.
Όσον αφορά την εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε λόγω του
ότι δεν ανακηρύχτηκε προσωρινός μειοδότης (μικρότερη οικονομική προσφορά)
σε κανένα σκέλος του Διαγωνισμού μετά από το άνοιγμα των οικονομικών
προσφορών, δεν ζητήθηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως προβλέπεται
από την Διακήρυξη του Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη διακήρυξη του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, την εξέταση των δικαιολογητικών, την απόφαση αποδοχής –
απόρριψης με αριθμ. πρωτ. 21455/10-06-2016 και τις οικονομικές προσφορές
των εταιρειών:
1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ Β. ΖΗΣΙΜΟΥ
α) Στο σκέλος της προμήθειας που αφορά το Δήμο Ξάνθης, ποσοστό
έκπτωσης 36,00%.
β)Στο σκέλος της προμήθειας που αφορά το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας
& Αλληλεγγύης, ποσοστό έκπτωσης 36,00%.
γ)Στο σκέλος της προμήθειας που αφορά το Κέντρο Πολιτισμού, ποσοστό
έκπτωσης 36,00%.
δ)Στο σκέλος της προμήθειας που αφορά την Α/Βάθμια Σχολική Επιτροπή,
ποσοστό έκπτωσης 36,00%.
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ε) Στο σκέλος της προμήθειας που αφορά την Β/Βάθμια Σχολική Επιτροπή,
ποσοστό έκπτωσης 36,00%.
2.ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Α. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
α) Στο σκέλος της προμήθειας που αφορά το Δήμο Ξάνθης, ποσοστό
έκπτωσης 50,00%.
β)Στο σκέλος της προμήθειας που αφορά το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας
& Αλληλεγγύης, ποσοστό έκπτωσης 30,00%.
γ)Στο σκέλος της προμήθειας που αφορά το Κέντρο Πολιτισμού, ποσοστό
έκπτωσης 15,00%.
δ)Στο σκέλος της προμήθειας που αφορά την Α/Βάθμια Σχολική Επιτροπή,
ποσοστό έκπτωσης 56,00%.
ε) Στο σκέλος της προμήθειας που αφορά την Β/Βάθμια Σχολική Επιτροπή,
ποσοστό έκπτωσης 56,00%.
3.ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ Ν. – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Χ. Ο.Ε
α) Στο σκέλος της προμήθειας που αφορά το Δήμο Ξάνθης, ποσοστό
έκπτωσης 58,00%.
β)Στο σκέλος της προμήθειας που αφορά το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας
& Αλληλεγγύης, ποσοστό έκπτωσης 36,00%.
γ)Στο σκέλος της προμήθειας που αφορά το Κέντρο Πολιτισμού, ποσοστό
έκπτωσης 24,00%.
δ)Στο σκέλος της προμήθειας που αφορά την Α/Βάθμια Σχολική Επιτροπή,
ποσοστό έκπτωσης 36,00%.
ε) Στο σκέλος της προμήθειας που αφορά την Β/Βάθμια Σχολική Επιτροπή,
ποσοστό έκπτωσης 36,00%.
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
α) Στο σκέλος της προμήθειας που αφορά το Δήμο Ξάνθης, ποσοστό
έκπτωσης 57,10%.
β)Στο σκέλος της προμήθειας που αφορά το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας
& Αλληλεγγύης, ποσοστό έκπτωσης 34,30%.
γ)Στο σκέλος της προμήθειας που αφορά το Κέντρο Πολιτισμού, ποσοστό
έκπτωσης 13,20%.
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δ)Στο σκέλος της προμήθειας που αφορά την Α/Βάθμια Σχολική Επιτροπή,
ποσοστό έκπτωσης 27,00%.
ε) Στο σκέλος της προμήθειας που αφορά την Β/Βάθμια Σχολική Επιτροπή,
ποσοστό έκπτωσης 27,00%.
Σύμφωνα με τα παραπάνω όσον αφορά το σκέλος του διαγωνισμού για το Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, παρατηρήθηκε ότι οι προσφορές των
επιχειρήσεων ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ Ν. – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Χ. Ο.Ε και ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ
Β. ΖΗΣΙΜΟΥ είναι ισότιμες δηλ. το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς τους είναι
τριάντα έξι τοις εκατό (36,00%).
Για τους παραπάνω λόγους και σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.1δ του ΕΚΠΟΤΑ,
πραγματοποιήθηκε κλήρωση ανάμεσα στις δύο επιχειρήσεις προκειμένου να αναδειχθεί
προσωρινός μειοδότης, διότι το υλικό δεν είναι διαιρετό.
Μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.1δ του
ΕΚΠΟΤΑ την 22/06/2016 ημέρα Τρίτη στις 12:00 μ.μ., προσωρινός μειοδότης
ανακηρύχτηκε η επιχείρηση ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ Ν. – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Χ. Ο.Ε.

Τέλος η επιτροπή εξετάζοντας τα παραπάνω προτείνει την κατακύρωση του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κατά σκέλος όπως παρακάτω:
1.Στην εταιρεία ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ Ν. – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Χ. Ο.Ε
α) Το σκέλος που αφορά το Δήμο Ξάνθης, με ποσοστό έκπτωσης 58,00%
ως συμφερότερη προσφορά.
β) Το σκέλος που αφορά το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης,
με ποσοστό έκπτωσης 36,00% ως συμφερότερη προσφορά κατόπιν κλήρωσης.
2.Στην εταιρεία ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Α. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
α) Το σκέλος που αφορά την Α/Βάθμια Σχολική Επιτροπή, με ποσοστό
έκπτωσης 56,00% ως συμφερότερη προσφορά.
β) Το σκέλος που αφορά την Β/Βάθμια Σχολική Επιτροπή, με ποσοστό
έκπτωσης 56,00% ως συμφερότερη προσφορά.
3.Στην εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ Β. ΖΗΣΙΜΟΥ
α) Το σκέλος που αφορά το Κέντρο Πολιτισμού, με ποσοστό έκπτωσης
36,00% ως συμφερότερη προσφορά».
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
1. Την υπ΄αριθ. 269/23-12-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών αξιολόγησης προσφορών και
εξέταση ενστάσεων.
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2. Την υπ΄αριθ. 85/19-04-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
έγινε η κατάρτιση των όρων και η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του
διαγωνισμού «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων
διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια “
Απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους 2016”».
3. Την υπ΄αριθ. 14949/27-04-2016 Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού
δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.
4. Την υπ΄αριθ. 21455/10-06-2016 Απόφαση αξιολόγησης δικαιολογητικών και
τεχνικών προσφορών.
5. Το υπ΄αριθ. 30108/10-08-2016 πρακτικό κατακύρωσης διαγωνισμού.
6. Την υπ΄αριθ. 30181/11-08-2016 Εισήγηση της Υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.Εγκρίνει
το
υπ΄αριθ.30108/10-08-2016
πρακτικό
κατακύρωσης
του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους
2016» προϋπολογισμού 169.995,35€.
Β.Κατακυρώνει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια
απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους 2016 προϋπολογισμού 169.995,35€ως
εξής:
1.Στην εταιρεία Ραδιόγλου Ν.-Ελευθεριάδης Χ. Ο.Ε.
α) Το σκέλος που αφορά το Δήμο Ξάνθης , με ποσοστό έκπτωσης 58%ως
συμφερότερη προσφορά.
β) Το σκέλος που αφορά το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, με
ποσοστό έκπτωσης 36,00% ως συμφερότερη προσφορά κατόπιν κλήρωσης.
2.Στην εταιρεία Καλογιάννη Α.Μαγδαληνή
α) Το σκέλος που αφορά την Α/θμια Σχολική Επιτροπή, με ποσοστό έκπτωσης
56,00% ως συμφερότερη προσφορά.
β) Το σκέλος που αφορά την Β/θμια Σχολική Επιτροπή, με ποσοστό έκπτωσης
56,00% ως συμφερότερη προσφορά.
3.Στην εταιρεία Γεώργιος –Παύλος Β. Ζησίμου
α) Το σκέλος που αφορά το Κέντρο Πολιτισμού, με ποσοστό έκπτωσης 36,00% ως
συμφερότερη προσφορά.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 148/2016.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 22 Αυγούστου 2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπή
Στυλιανή Μόσχου

