ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩΚ8-6ΘΙ
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην αξηζ.15/8-8-2011 πξαθηηθό ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ξάλζεο,
Αριθ. απόθαζης 436

Πεξίιεςε
Απ’ επζείαο αλάζεζε ηεο «πξνκήζεηαο απνξξππαληηθώλ
θαη ζπλαθώλ εηδώλ έηνπο 2011» ιόγσ καηαίσζεο ηνπ
ζρεηηθνύ δηαγσληζκνύ.

ηε Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθό θαηάζηεκα, ζήκεξα 8 Απγνύζηνπ 2011 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:00,
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Ξάλζεο, ζηελ αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ,
ύζηεξα από ηελ αξηζ.πξση. 44922/4-8-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
πνπ επηδόζεθε ζύκθσλα κε ην Νόκν ζην θαζέλα από ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, θαη θνηλνπνηήζεθε
ζην Γήκαξρν Ξάλζεο θαη κε ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ Γεκαξρόπνπινπ Υαξάιακπνπ γηα λα ζπδεηήζεη θαη
λα πάξεη απνθάζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν 33 δεκνηηθώλ πκβνύισλ, βξέζεθαλ παξόληεο 24
δεκνηηθνί ζύκβνπινη, δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1) Γεκαξρόπνπινο Υαξάιακπνο (Πξόεδξνο)
1) Βαζηινύδεο Ηιίαο
2) Αγθόξηζαο Απόζηνινο
2) Καινγεξήο Κξίησλ
3) Αληακπνύθεο Νηθόιανο
3)Καξαγηαλλίδνπ-Παηζαηδή νθία
4) Αρκέη Ογινύ Υνπζεΐλ
4) Ξπλίδεο Αζαλάζηνο
5) Βνξίδεο Γεκήηξηνο
5) Πνύιηνο Υξίζηνο
6) Γηαγηδόγινπ Κσλζηαληίλνο
6) Παηζίδνπ Γέζπνηλα
7) Γξεκζίδεο Ισάλλεο
7) Σνπ Ιζκέη
8) Ηιηάδεο Θσκάο
8) Φηιίππνπ Φίιηππνο
9) Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο
9) Υνπζετλ Ογινύ Σηκνύξ
10) Κνιιάξνο Γεώξγηνο
πνπ δελ πξνζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε
11) Κπξηαθίδεο Αιέμαλδξνο
αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθαλ
12) Μαδαξάθεο πύξνο
13) Μνύξθαο Υξήζηνο
14) Μπεθηέο ακπξή
15) Μπέλεο Γεκήηξηνο
16) Παλαγησηίδεο Γξεγόξεο
22) Σζέπειεο Δκκαλνπήι
17) Παπαδόπνπινο Κπξηάθνο
23) Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
18) Παπαζηακαηίνπ Γεώξγηνο
24) Φσηηάδεο Νηθόιανο
19) ππξηδόπνπινο Νηθόιανο
20) Σαξελίδεο Παλαγηώηεο
21) Σζεγγειίδεο Ισάλλεο
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξίζθεηαη θαη ν Γήκαξρνο Ξάλζεο Μηραήι ηπιηαλίδεο θαη νη Πξόεδξνη ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Κηκκεξίσλ Μπαληάθ Μπεζήκ, θαη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Δπκνίξνπ Αλδξεάδεο Αλαζηάζηνο
θαη νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ Γαθλώλα ηδεξόπνπινο Γεκήηξηνο, Καξπνθύηνπ εξαθηάο
Γηακαληήο.
Ο Πξόεδξνο Γεκαξρόπνπινο Υαξάιακπνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
θαη εηζεγνύκελνο ην 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ αξηζκ.πξση. 44850/38-2011 εηζήγεζε ηνπ ηκήκαηνο νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ε νπνία αθνξά ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε ηεο
«πξνκήζεηαο απνξξππαληηθώλ θαη ζπλαθώλ εηδώλ έηνπο 2011» ιόγσ καηαίσζεο ηνπ ζρεηηθνύ δηαγσληζκνύ θαη
έρεη σο εμήο:
αο γλσξίδνπκε όηη
ύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ 2 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ νξίδνληαη ηα εμήο:
«2. Πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί ε πξνκήζεηα κε δηαδηθαζία κέζσ δηαπξαγκάηεπζεο ή κε απεπζείαο αλάζεζε
απαηηείηαη απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ην νπνίν επηιέγεη θαη ηνλ πξνκεζεπηή, αθνύ
πξνεγεζεί γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε νξγάλνπ. Η απόθαζε πξέπεη λα αηηηνινγείηαη
δεόλησο, κε ξεηή αλαθνξά ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ
πνπ νδήγεζαλ ζηελ πξνζθπγή ζ' απηή ηε δηαδηθαζία θαη λα αλαθέξνληαη, πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ (νλνκαζία θαη
ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε) ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε αμία, ε πνζόηεηα θαη ε θύζε ησλ αγνξαδνκέλσλ
εκπνξεπκάησλ, ν αξηζκόο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο (ζε πεξίπησζε απνηπρόληνο δηαγσληζκνύ), ν αξηζκόο ησλ
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ππνςεθίσλ πνπ θαινύληαη λα ππνβάινπλ πξνζθνξά, ελδερνκέλσο δε, ν αξηζκόο ησλ ππνςεθίσλ πνπ δελ
πξνθξίζεθαλ θαη νη ιόγνη απόξξηςεο ηεο ππνςεθηόηεηάο ηνπο. Η απόθαζε απηή ππόθεηηαη ζε έιεγρν
λνκηκόηεηαο από ην λνκάξρε. Δάλ ε πξνο εθηέιεζε πξνκήζεηα είλαη δαπάλε ίζεο ή κεγαιύηεξεο ησλ 200.000
ECU, ε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηα θπξηόηεξα ζεκεία ηεο δηαβηβάδνληαη ζηελ επηηξνπή ησλ
Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ, κε θξνληίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθόζνλ ήζειαλ δεηεζνύλ από ηελ Δπηηξνπή.
ε πεξίπησζε πνπ ε απεπζείαο αλάζεζε αθνξά πξνκήζεηα ή δαπάλε ηεο νπνίαο δελ ππεξβαίλεη θαηά είδνο, ζε
εηήζηα βάζε, ην πνζό ησλ επηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ (750.000) δξαρκώλ (ήκεξα 15.000 επξώ, όπσο
νξίζηεθε κε ηελ ΚΤΑ αξηζ. 27319/02 (ΦΔΚ 945 Β/24-7-2002) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ ή εθείλν πνπ
νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε ζ ηεο παξαγξάθνπ 20 ηνπ λ. 1797/1988 όπσο απηή θάζε θνξά ηζρύεη, απνθαζίδεη
ζρεηηθά, κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, ν δήκαξρνο ή ν πξόεδξνο ηεο θνηλόηεηαο, κεηά από
πξνεγνύκελε γλώκε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε νξγάλνπ.
3.ε περίπηωζη ποσ πριν από ηην απεσθείας ανάθεζη μαηαιώθηκαν ηα αποηελέζμαηα διαγωνιζμού, οι
παραπάνω αποθάζεις σποκαθίζηανηαι από ηην απόθαζη ηης περίπηωζης (α) ηης παραγράθοσ 2 ηοσ
άρθροσ 21 ηοσ παρόνηος κανονιζμού, με ανάλογη εθαρμογή ηων ανωηέρω».
ύκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ νξίδνληαη ηα εμήο:
«1.Σν αξκόδην γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ όξγαλν, κε γλσκνδόηεζή ηνπ πξνο ηε
δεκαξρηαθή επηηξνπή ή ην θνηλνηηθό ζπκβνύιην ή, γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο
παξαγξάθνπ 2 θαη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, ην δήκαξρν ή ηνλ πξόεδξν ηεο
θνηλόηεηαο, πνπ απνθαζίδνπλ ζρεηηθά, κπνξεί λα πξνηείλεη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 1797/88, 2000/91
θαη ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ:
α)Καηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιόθιεξε ηελ πνζόηεηα ή κέξνο απηήο πνπ πξνθέξεη ν πξνκεζεπηήο.
β)Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ όξσλ θαη ησλ
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.
γ)Υνξήγεζε εμνπζηνδόηεζεο ζηελ ελδηαθεξόκελε ππεξεζία γηα λα πξνβεί ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
πξνκήζεηαο, όηαλ έρεη γίλεη θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ
απηήο.
δ)Σελ θαηαλνκή ηεο πξνο πξνκήζεηα πνζόηεηαο, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα δηαηξεηό πιηθό, κεηαμύ πεξηζζνηέξσλ
κεηνδνηώλ κε ηζόηηκεο ή ηζνδύλακεο πξνζθνξέο ή ηελ δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμύ απηώλ, γηα ηελ επηινγή ηνπ
πξνκεζεπηή. Δθόζνλ ην πιηθό δελ είλαη δηαηξεηό ν πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη κε θιήξσζε.
2.ηελ πεξίπησζε πνπ ην απηό, όπσο ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν, γλσκνδνηηθό όξγαλν γλσκνδνηεί γηα:
α)μαηαίωζη ηων αποηελεζμάηων ηοσ διαγωνιζμού και απεσθείας ανάθεζη προμήθειας ηοσ σλικού, για
ολόκληρη ηην ποζόηηηα ή μέρος ασηής.
β)ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηελ ππνβνιή λέσλ εγγξάθσλ πξνζθνξώλ, ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ θαη
ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξόζθιεζεο.
γ)Σειηθή καηαίσζε ηεο πξνκήζεηαο,
ηόηε, ηε ζρεηηθή απόθαζε ιακβάλνπλ νη αλαθεξόκελεο ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ αξρέο, θαηά
πεξίπησζε».
αο αλαθέξσ όηη αθνύ εγθξίζεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηελ αξηζ. 80/27-5-2011
απόθαζε ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο δηελεξγήζεθε ε δεκνπξαζία ζηηο 14/6/2011.Γελ ζπκκεηείρε θακία επηρείξεζε .
Με ηελ αξηζ 134/30-6-2011 απόθαζε ηεο ε Οηθ. επηηξνπή απνθάζηζε ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνύ , ν
νπνίνο δηελεξγήζεθε ζηηο 15/7/2011 θαη επίζεο δελ ζπκκεηείρε θακία επηρείξεζε.
Ο δηαγσληζκόο θξίζεθε θαη πάιη άγνλνο θαη ε Οηθ. Δπηηξνπή πξόηεηλε ηελ απνζηνιή ηνπ ζην Γεκ πκβνύιην
γηα ηελ απ επζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο.
Μεηά ηελ έξεπλα αγνξάο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην γξαθείν πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ
δηαθύιαμε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ καο, ε αξκόδηα επηηξνπή αμηνιόγεζεο κε ηελ κε αξηζ.44709/11
αλαθνξά ηεο δηαβηβάδεη ζην Γεκνηηθό ζπκβνύιην δπν πξνζθνξέο .
Η πξώηε ηνπ θ. Μπνπδνπξίδε Δ. Γεκεηξίνπ κε πξνζθνξά έθπησζεο 25% θαη ε δεύηεξε ηνπ θ. Αγηαλλίδε
Νηθνιάνπ κε πξνζθνξά έθπησζεο 6%.
Αθνύ ιάβεηε ππόςε ζαο ηα αλσηέξσ
Παξαθαιώ λα εηζεγεζείηε ζην ζπκβνύιην λα εγθξίλεη ηελ απ επζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηελ επηρείξεζε
ηνπ Κ. Μπνπδνπξίδε Δ. Γεκεηξίνπ –Υνλδξηθό εκπόξην Τιηθώλ Καζαξηζκνύ-Φαλάξη Ν. Ρνδόπεο- ΑΦΜ
039290167- ΓΟΤ ΚΟΜΟΣΗΝΗ, δηόηη πξνζέθεξε κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο.
Σέινο ν Πξόεδξνο θάιεζε ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
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ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ, έρνληαο ππόςε α) Σν άξζξν 3 παξ 3, ην άξζξν 23
παξ 2, ην άξζξν 21 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ β) ηελ αξηζ. 80/27-5-2011 απόθαζε ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία
δηελεξγήζεθε δεκνπξαζία ζηηο 14/6/2011 θαη δελ ζπκκεηείρε θακία επηρείξεζε γ) ηελ αξηζ 134/30-6-2011
απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο ε νπνία απνθάζηδε ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνύ , ν νπνίνο
δηελεξγήζεθε ζηηο 15/7/2011 θαη επίζεο δελ ζπκκεηείρε θακία επηρείξεζε δ) αξκόδηα επηηξνπή αμηνιόγεζεο
κε ηελ κε αξηζ.44709/11 αλαθνξά ηεο αξκόδηα επηηξνπή αμηνιόγεζεο κε ηελ νπνία δηαβηβάδεη ζην Γεκνηηθό
ζπκβνύιην δπν πξνζθνξέο
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δγθξίλεη, ιόγσ καηαίσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ από κε ππνβνιή πξνζθνξώλ θαη ιόγσ ηεο θαηεπείγνπζαο
θαηάζηαζεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί από ηελ έιιεηςε απνξξππαληηθώλ θαη ζπλαθώλ εηδώλ, ηελ απεπζείαο
αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο «προμήθειας απορρσπανηικών και ζσναθών ειδών έηοσς 2011», έλαληη ηνπ πνζνύ
ησλ 39.993,57 επξώ, ζηελ επηρείξεζε ηνπ θ. Κ. Μπνπδνπξίδε Δ. Γεκεηξίνπ –Υνλδξηθό εκπόξην Τιηθώλ
Καζαξηζκνύ-Φαλάξη Ν. Ρνδόπεο- ΑΦΜ 039290167- ΓΟΤ ΚΟΜΟΣΗΝΗ, δηόηη πξνζέθεξε κεγαιύηεξν
πνζνζηό έθπησζεο δειαδή έθπησζε 25%.
………………………………………………………………………………………… ……………………….
πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθηεθε όπσο αθνινπζεί.
ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Ο Πξόεδξνο
Σα κέιε
Γεκαξρόπνπινο Υαξάιακπνο
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
(Τπνγξαθή)
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ξάλζε 10-8-2011
Με εληνιή Γεκάξρνπ
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο ηνπ Γεκ./ιίνπ

Ακπαηδή Δπζπκία

