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

Αριθ. απόφασης

149
Περίληψη
Κατακύρωση
του
διαγωνισμού
«Προμήθεια ξυλείας 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.Αργύριος Ζολώτας , Προϊστάμενος 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 Λάμπρου , 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 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ΄ αριθ.
30194/11-08-2016 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών η οποία έχει
ως εξής: «ΘΕΜΑ: Κατακύρωση του Διαγωνισμού «Προμήθεια Ξυλείας έτους 2016»
Προϋπολογισμού: 29.491,54 €

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 30189/11-08-2016 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.
To πρακτικό αφορά την
Ξυλείας έτους 2016 ».

κατακύρωση του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια
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Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού».
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ΄αριθ. 30189/11-08-2019
πρακτικό κατακύρωσης διαγωνισμού το οποίο έχει ως εξής «ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και
εξέτασης ενστάσεων (άρθρο 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
σύμφωνα με την 269/23-12-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

ΘΕΜΑ: Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας του έργου:
«Προμήθεια ξυλείας έτους 2016»

Προϋπολογισμού Μελέτης 29.491,54 € για τις ανάγκες του Δήμου Ξάνθης
και ειδικότερα για την κατασκευή και επισκευή ξύλινων κουφωμάτων,
ανακλίντρων, παιδικών χαρών κ.λ.π. κατασκευών του Δήμου Ξάνθης.
Σας αναφέρω ότι αφού εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού, με
την αριθ. 139/19-07-2016, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργήθηκε η
δημοπρασία του παραπάνω έργου προμήθειας υλικών στις 09-08-2016.
Στην δημοπρασία συμμετείχαν δύο (2) επιχειρήσεις,
1. Η επιχείρηση «ΥΙΟΙ Α. ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ Ο.Ε» η οποία μετά το άνοιγμα της
προσφοράς που κατέθεσε, βρέθηκε να έχει εντός του κυρίως φακέλου
την Οικονομική προσφορά χωρίς να είναι σε σφραγισμένο φάκελο, κάτι
το οποίο συνιστά λόγο αποκλεισμού διότι σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2
η Οικονομική προσφορά θα έπρεπε να κατατεθεί σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο. Για αυτό το λόγο η
επιχείρηση αποκλείεται από την συνέχιση του διαγωνισμού.
2. Η επιχείρηση «ΞΥΛΕΙΑ ΚΡΑΣΝΙΔΗ Α.Ε» της οποίας τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και η Τεχνική Προσφορά ήταν σύμφωνα με τα ζητούμενα
από τη διακήρυξη, με Οικονομική προσφορά έκπτωσης 5,00% (πέντε
τοις εκατό).
Έτσι επειδή η προσφορά της επιχείρησης Νο 2 «ΞΥΛΕΙΑ ΚΡΑΣΝΙΔΗ Α.Ε»
είναι μοναδική, είναι όμως συμφέρουσα για το Δήμο Ξάνθης, σύμφωνα με το
ποσοστό που προσφέρει, η Επιτροπή προτείνει την κατακύρωση του παραπάνω
διαγωνισμού στην παραπάνω επιχείρηση με την επωνυμία «ΞΥΛΕΙΑ ΚΡΑΣΝΙΔΗ
Α.Ε», και με τις τιμές της προσφοράς της, δηλαδή έκπτωση 5,00% (πέντε τοις
εκατό).
Κατόπιν τούτου παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την
κατακύρωση του παραπάνω διαγωνισμού στην παραπάνω επιχείρηση.»
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
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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.
2. Την υπ΄αριθ. 1175/2016 Απόφαση Δημάρχου που αφορά την έγκριση διενέργειας
της ρπομήθειας.
3. Την υπ΄αριθ. 139/19-07-2016 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 πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια
ξυλείας έτους 2016».
4. Την υπ΄αριθ. 28048/25-07-2016 Περίληψη διακήρυξης του πρόχειρου
διαγωνισμού.
5. Το υπ΄αριθ. 30189/11-08-2016 πρακτικό κατακύρωσης διαγωνισμού.
6. Την υπ΄αριθ. 30194/11-08-2016 Εισήγηση της Υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθ.30189/11-08-2016 πρακτικό κατακύρωσης του πρόχειρου
διαγωνισμού «Προμήθεια ξυλείας
έτους 2016» προϋπολογισμού είκοσι εννέα
χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών
(29.491,54€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2.Κατακυρώνει τον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ξυλείας έτους 2016
προϋπολογισμού είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και πενήντα
τεσσάρων λεπτών (29.491,54€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
στην επιχείρηση
«Ξυλεία Κρασνίδης Α.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 5% (πέντε τοις εκατό).
Λευκό ψήφισε ο κ.Σιαμπάν Μπαντάκ
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 149/2016.
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

