ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 13ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 1ης Ιουλίου 2014
Αριθ. απόφασης 136
Περίληψη
Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας
Προμήθεια σάκων απορριμμάτων έτους 2014
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 1 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 34245/2306-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη Δημητρίου (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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη
δηλαδή:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Παρόντες
Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος)
Γ. Παπασταματίου
Ν. Σπυριδόπουλος
Δ. Βορίδης
Κ. Παπαδόπουλος
Κρ. Καλογερής

Απόντες
1) Ιωαν. Τσεγγελίδης
2) Ιωαν. Δρεμσίζης
3) Χρίστος Πούλιος

ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα
εξής: Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και
όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια
διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από
την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνέχεια και λόγω του κατεπείγοντος και των στενών χρονικών περιθωρίων που προκύπτουν για την
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου εισηγήθηκε ως θέματα εκτός ημερησίας διάταξης τα
παρακάτω:
-Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας «Προμήθεια διαφόρων σάκων απορριμμάτων έτους 2014»
-Εξουσιοδότηση για άσκηση αναίρεσης κατά της αρ. 977/2013 απόφασης Τριμελούς Εφετείου Ξάνθης
-Εξουσιοδότηση για άσκηση έφεσης κατά της αρ. 71/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ξάνθης
-Εξουσιοδότηση για άσκηση έφεσης ή μη κατά της υπ΄αριθμ. 157/2014 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ξάνθης
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη
Την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
Την εισήγηση του προέδρου
Τα περιεχόμενα των θεμάτων τα οποία αν και δε συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθούν κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος που αφορά στην «Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας :
Προμήθεια διαφόρων σάκων απορριμμάτων έτους 2014» παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην
ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του
Δήμου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αρ. πρωτ. 36010/1-7-2014 αναφορά της Επιτροπής
Διενέργειας διαγωνισμού, η οποία έχει ως εξής :
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού:
«Προμήθεια Διαφόρων Σάκων Απορριμμάτων Έτους 2014», συνολικού προϋπολογισμού 36.661,38€.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Σας αναφέρουμε ότι αφού εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού, με την αριθ. 117/2014
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, στις 27/06/2014, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ξάνθης και ώρα 10:00πμ., συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών αξιολόγησης προσφορών
προμηθειών και εξέτασης ενστάσεων (άρθρο 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), σε ανοικτή δημόσια συνεδρίαση.
Για το διαγωνισμό κατατέθηκαν προσφορέςως εξής:
ΕΤΑΙΡΙΕΣ
1

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

2

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3

ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε.

Η επιτροπή μετά τον έλεγχο των υποφακέλων των τυπικών δικαιολογητικών συμμετοχής και
τεχνικών προσφορών διαπίστωσε:
1) για την προσφορά της εταιρίας 1, ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, την συμφωνία των τυπικών
δικαιολογητικών συμμετοχής και τις τεχνικής προσφοράς της με τα απαιτούμενα από την διακήρυξη,
2) για την προσφορά της εταιρίας 2, ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, παρατυπία στο ότι το
απαιτούμενο πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 7, παρ. 3 της
διακήρυξης, είχε εκδοθεί πέραν του ορίου των έξι μηνών (με συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης 12-122013),
3) για την προσφορά της εταιρίας 3, ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε. , την συμφωνία των τυπικών δικαιολογητικών
συμμετοχής των τυπικών δικαιολογητικών συμμετοχής και τις τεχνικής προσφοράς της με τα απαιτούμενα
από την διακήρυξη.
Με βάση τα παραπάνω η επιτροπή αποφάσισε τον αποκλεισμό από την συνέχιση του διαγωνισμού του
προμηθευτή «ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» και την συνέχιση του διαγωνισμού για τους
προμηθευτές «ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ» και «ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε.».
Στη συνέχεια του διαγωνισμού και μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των δύο προκρινόμενων
εταιριών διαπιστώθηκε ότι η προμηθεύτρια «ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ» προσέφερε έκπτωση 10%
(δέκα τις εκατό) επί του προϋπολογισμού ενώ ο προμηθευτής «ΓΙΟΥΚΑ Α. Ε.» προσέφερε έκπτωση 30%
(τριάντα τις εκατό) επί του προϋπολογισμού
Ως εκ τούτων η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προμηθευτή «ΓΙΟΥΚΑ Α. Ε.»
ο οποίος και προσφέρει την μεγαλύτερη έκπτωση 30% (τριάντα τις εκατό).
Eπί της διαδικασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση.
Συνημμένα:

1) Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού
Τα μέλη της επιτροπής

1. ΛΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ 2.ΠΑΡΔΑΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 3.ΡΑΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
-

Tις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
Την αριθ. 108/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση όρων
Δημοπρασίας: Προμήθεια Διαφόρων Σάκων Απορριμμάτων Έτους 2014», συνολικού
προϋπολογισμού 36.661,38€.
Την αρ. πρωτ.26803/20-5-2014 περιληπτική διακήρυξη Αντιδημάρχου Ξάνθης
Το από 5-6-2014 πρακτικό διενέργειας δημοπρασίας της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών,
αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και εξέτασης ενστάσεων
Την αριθμ. πρωτ. 30327/6-6-2014 ένταση της εταιρείας ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε
Το από 10-6-2014 πρακτικό εξέτασης ενστάσεων, της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών,
αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και εξέτασης ενστάσεων.
Την αρ.117/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί εξέτασης έντασης
Την αρ. πρωτ. 32264/16-6-2014 επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη Αντιδημάρχου Ξάνθης
Το από 1-7-2014 πρακτικό διενέργειας δημοπρασίας της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών
Τη μη υποβολή ενστάσεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και κατακυρώνει το πρακτικό δημοπρασίας του διαγωνισμού: «Προμήθεια σάκων
απορριμμάτων έτους 2014» προϋπολογισμού 36.661,38€. € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
στην επιχείρηση «ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε» με τις τιμές της προσφοράς της, δηλαδή έκπτωση 30%.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 136/2014.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 2-07-2014
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυρομάτη Αικατερίνη

