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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 15o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
13ης Σεπτεμβρίου 2016
Αριθ. απόφασης

161
Περίληψη
Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού του
πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την
«Προμήθεια χρωμάτων έτους 2016».

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 13 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα
Τρίτη
και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 34053/09-09-2016 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
πέντε (5) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.

Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
Βασιλούδης Ηλίας
Κίρατζη Ερκάν
Φανουράκης Εμμανουήλ
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης

1.Αγκόρτζας Απόστολος
2.Γκιρτζίκη Αλεξία
3.Μπαντάκ Σιαμπάν
4.Τριανταφυλλίδης Κων/νος

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1.Ράλλη Χριστίνα , Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
2.Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
3.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 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ΄ αριθ.
32899/02-09-2016 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών η οποία έχει ως
εξής: «ΘΕΜΑ: Έγκριση κατακύρωσης Πρακτικού του Πρόχειρου Διαγωνισμού που αφορά
την «Προμήθεια χρωμάτων έτους 2016»
Προϋπολογισμού: 24.713,20 €
Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτ. 31870/26-08-2016 πρακτικό κατακύρωσης
διαγωνισμού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και
εξέτασης ενστάσεων, η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμό 269/23-12-2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την
κατακύρωση του Πρόχειρου Διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια χρωμάτων
έτους 2016», οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι όροι της διακήρυξης του οποίου
εγκρίθηκαν με την με αριθμό 140/19-07-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής».
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ΄αριθ.
31870/26-08-2016 πρακτικό κατακύρωσης του διαγωνισμού το οποίο έχει ως εξής:
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Οι υπογεγραμμένοι
1.
Αθανάσιος Βαρελτζίδης
2.
Αθανάσιος Μπαμπάτσος
3.
Γεώργιος Γουναρίδης
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 ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016»,
προϋπολογισμού 24.713,20€, με αριθμό Διακήρυξης 26121/12-07-2016, συνήλθαμε
σήμερα Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016 και ώρα 10.30, προβήκαμε στην κατακύρωση
του διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος οι παρακάτω επιχειρήσεις :
1.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με έδρα την Ξάνθη.
2.ΔΗΜ.ΠΑΡ Ε.Π.Ε με έδρα το Π. Φάληρο – Αθηνών.
3.ΧΗΜ.ΒΙΟ.ΞΑΝ Ε.Π.Ε με έδρα το Μαγικό – Ξάνθης.
4.ΜΟΛΛΑ ΟΓΛΟΥ ΙΣΜΕΤ με έδρα την Ξάνθη.
Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
1.Η επιχείρηση Νο. 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ δεν κατέθεσε ασφαλιστική
ενημερότητα του ΙΚΑ, ούτε και κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, κάτι το οποίο
προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 2 της Διακήρυξης. Επίσης δεν κατέθεσε Δελτία
δεδομένων ασφαλείας και Δελτία ασφαλείας καταλύτη σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε
91/155/EC όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/58/EC, κάτι το οποίο
προβλέπεται επί ποινής αποκλεισμού, από το άρθρο 1 των Τεχνικών Προδιαγραφών της
Διακήρυξης.
2.Η επιχείρηση Νο. 4 ΜΟΛΛΑ ΟΓΛΟΥ ΙΣΜΕΤ δεν κατέθεσε Υ/Δ στην οποία
να δηλώνεται ότι, δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι
δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ, κάτι το οποίο
προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 4 της Διακήρυξης, επίσης δεν κατέθεσε Υ/Δ στην οποία
να δηλώνεται επί ποινής αποκλεισμού, ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση των όρων
της Διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία
επιφύλαξη, κάτι το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 6 της Διακήρυξης. Τέλος δεν
κατέθεσε Δελτία δεδομένων ασφαλείας και Δελτία ασφαλείας καταλύτη σύμφωνα με την
οδηγία της Ε.Ε 91/155/EC όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/58/EC, κάτι το
οποίο προβλέπεται επί ποινής αποκλεισμού, από το άρθρο 1 των Τεχνικών
Προδιαγραφών της Διακήρυξης.
Οι υπόλοιπες δύο επιχειρήσεις διαπιστώθηκε ότι έχουν σωστά τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς.
Κατόπιν αυτών η επιτροπή σύμφωνα και με τα με αριθμό πρωτοκόλλου 30727/17-082016 και 30995/19-08-2016 έγγραφα της επιτροπής, προχώρησε στο άνοιγμα των
οικονομικών προσφορών των παρακάτω δύο επιχειρήσεων :
1. Η επιχείρηση «ΔΗΜ.ΠΑΡ Ε.Π.Ε» με έδρα το Π. Φάληρο – Αθηνών και με προσφορά
έκπτωσης 28% (είκοσι οκτώ τοις εκατό).
2. Η επιχείρηση «ΧΗΜ.ΒΙΟ.ΞΑΝ Ε.Π.Ε» με έδρα την Ξάνθη και με προσφορά
έκπτωσης 31,70% (τριάντα ένα κόμμα εβδομήντα τοις εκατό).
Έτσι η επιτροπή προτείνει την κατακύρωση του διαγωνισμού στην παρακάτω επιχείρηση:
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Νο. 3 ΧΗΜ.ΒΙΟ.ΞΑΝ Ε.Π.Ε με έδρα την Ξάνθη και με προσφορά έκπτωσης 31,70%
(τριάντα ένα κόμμα εβδομήντα τοις εκατό)».
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ΄αριθ. 30727/17-8-2016
πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού το οποίο έχει ως εξής:
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι υπογεγραμμένοι
1.
Αθανάσιος Βαρελτζίδης
2.
Αναστασία Βασίλα
3.
Γεώργιος Γουναρίδης
Αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών &
εξέτασης ενστάσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 269/23-12-2015 Απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, συνήλθαμε σήμερα Τέταρτη, 17 Αυγούστου 2016 και ώρα
10.00 και προβήκαμε στην σύνταξη διενέργειας διαγωνισμού του διαγωνισμού που
αφορά την «Προμήθεια Χρωμάτων έτους 2016», προϋπολογισμού 24.713,20€, με αριθμό
Διακήρυξης 26121/12-07-2016.
Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος οι παρακάτω επιχειρήσεις :
1.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με έδρα την Ξάνθη.
2.ΔΗΜ.ΠΑΡ Ε.Π.Ε με έδρα το Π. Φάληρο – Αθηνών.
3.ΧΗΜ.ΒΙΟ.ΞΑΝ Ε.Π.Ε με έδρα το Μαγικό – Ξάνθης.
4.ΜΟΛΛΑ ΟΓΛΟΥ ΙΣΜΕΤ με έδρα την Ξάνθη.
Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής, διαπιστώθηκε τα παρακάτω:
1.Η επιχείρηση Νο. 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ δεν κατέθεσε ασφαλιστική
ενημερότητα του ΙΚΑ, ούτε και κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, κάτι το οποίο
προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 2 της Διακήρυξης. Επίσης δεν κατέθεσε Δελτία
δεδομένων ασφαλείας και Δελτία ασφαλείας καταλύτη σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε
91/155/EC όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/58/EC, κάτι το οποίο προβλέπεται
επί ποινής αποκλεισμού, από το άρθρο 1 των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης.
2.Η επιχείρηση Νο. 4 ΜΟΛΛΑ ΟΓΛΟΥ ΙΣΜΕΤ δεν κατέθεσε Υ/Δ στην οποία
να δηλώνεται ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι
δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ, κάτι το οποίο
προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 4 της Διακήρυξης, επίσης δεν κατέθεσε Υ/Δ στην οποία
να δηλώνεται επί ποινής αποκλεισμού, ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση των όρων
της Διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία
επιφύλαξη, κάτι το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 6 της Διακήρυξης. Τέλος δεν
κατέθεσε Δελτία δεδομένων ασφαλείας και Δελτία ασφαλείας καταλύτη σύμφωνα με την
οδηγία της Ε.Ε 91/155/EC όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/58/EC, κάτι το
οποίο προβλέπεται επί ποινής αποκλεισμού, από το άρθρο 1 των Τεχνικών
Προδιαγραφών της Διακήρυξης.
Οι υπόλοιπες δύο επιχειρήσεις διαπιστώθηκε ότι έχουν σωστά τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς.
Κατόπιν των παραπάνω η επιτροπή αποκλείει τις επιχειρήσεις Νο.1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ με έδρα την Ξάνθη και Νο.2 ΜΟΛΛΑ ΟΓΛΟΥ ΙΣΜΕΤ με έδρα την Ξάνθη από την
συνέχιση του διαγωνισμού.
Τέλος η επιτροπή θα προχωρήσει στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των
υπόλοιπών επιχειρήσεων που είναι η Νο.3 ΔΗΜ.ΠΑΡ Ε.Π.Ε με έδρα το Π. Φάληρο –
Αθηνών και Νο.4 ΧΗΜ.ΒΙΟ.ΞΑΝ Ε.Π.Ε με έδρα το Μαγικό – Ξάνθης.
Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19
Αυγούστου 2016 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών & Λογιστηρίου
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του Δήμου Ξάνθης, στην διεύθυνση Θ. Δούκα & Λεοναρδοπούλου 1ος Όροφος, στην πόλη
της Ξάνθης».
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.
2. Την υπ΄αριθ. 1177/2016 Απόφαση Δημάρχου που αφορά την έγκριση διενέργειας
της προμήθειας.
3. Την υπ΄αριθ. 140/19-07-2016 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
χρωμάτων έτους 2016».
4. Την υπ΄αριθ. 28053/25-07-2016 Περίληψη διακήρυξης του πρόχειρου
διαγωνισμού.
5. Το υπ΄αριθ. 30727/17-08-2016 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού.
6. Το υπ΄αριθ. 31870/26-08-2016 πρακτικό κατακύρωσης διαγωνισμού.
7. Την υπ΄αριθ. 32899/02-09-2016 Εισήγηση της Υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει το υπ΄αριθ.31870/26-08-2016 πρακτικό κατακύρωσης του πρόχειρου
διαγωνισμού «Προμήθεια χρωμάτων έτους 2016» προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων
χιλιάδων επτακοσίων
δεκατριών
ευρώ και είκοσι
λεπτών (24.713,20€)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2.Κατακυρώνει τον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια χρωμάτων έτους 2016
προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δεκατριών ευρώ και είκοσι
λεπτών (24.713,20€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
στην επιχείρηση
«ΧΗΜ.ΒΙΟ.ΞΑΝ ΕΠΕ» με έδρα την Ξάνθη με ποσοστό έκπτωσης 31,70% (τριάντα ένα
κόμμα εβδομήντα τοις εκατό).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 161/2016.
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, 16 Σεπτεμβρίου 2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπή
Στυλιανή Μόσχου

