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Από το αριθ.9/18-5-2015 πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 151

Περίληψη
Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας Ειδών Παντοπωλείου
& Ειδών Αρτοποιείου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας
και Αλληλεγγύης του Δήμου Ξάνθης»

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 18 Μαΐου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα
από την αριθ.πρωτ.20159/14-5-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που
επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε
στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει και να
πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
19) Μπαντάκ Σιαμπάν
2) Αγκόρτσας Απόστολος
20) Μποζ Ραμαδάν
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
21) Ξυνίδης Αθανάσιος
4) Γιαννώτα Θεοδώρα
22) Παπαδόπουλος Κυριάκος
5) Γκιρτζίκη Αλεξία
23) Παπασταματίου Γεώργιος
6) Γουναρίδης Στυλιανός
24) Παρτσαλίδου Δέσποινα
7) Δημούδη Χρυσούλα
25) Πούλιος Χρίστος
8) Ιγιαννίδης Στέφανος
26) Σδρέβανος Μαρίνος
9) Καμαρίδης Ιπποκράτης
27) Ταρενίδης Παναγιώτης
10) Καρά Αχμέτ
28) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
11) Κίρατζη Ερκάν
29) Τσεγγελίδης Ιωάννης
12) Κολλάρος Γεώργιος
30) Τσέπελης Εμμανουήλ
13) Κυριακίδης Αλέξανδρος
31) Τσιακίρογλου Σωτήριος
14) Λομβαρδέας Μιχαήλ
32) Χασάν Ογλού Ορχάν
15) Λύρατζης Πασχάλης
33) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
16) Μιχαλοπούλου Αλίκη
34) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
17) Μούρκας Χρήστος
18) Μπένης Δημήτριος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Ηλιάδης Θωμάς
6) Τοπ Ισμέτ
2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
7) Χασάν Ογλού Φερτούν
3) Καλογερής Κρίτων
4) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
5) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Τσεγγελίδης Ιωάννης αποχώρησε από τη συνεδρίαση οριστικά
μετά τη ψήφιση του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δρεμσίζης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου στο 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθμ.πρωτ.19884/13-5-2015 εισήγηση
του τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών η οποία έχει ως εξής:
«Σας γνωρίζουμε ότι
Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 2 του ΕΚΠΟΤΑ ορίζονται τα εξής:
«2. Προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή με απευθείας
ανάθεση απαιτείται απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου το οποίο επιλέγει και τον
προμηθευτή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση πρέπει
να αιτιολογείται δεόντως, με ρητή αναφορά στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις της
προηγούμενης παραγράφου που οδήγησαν στην προσφυγή σ' αυτή τη διαδικασία και να αναφέρονται, πέραν
των στοιχείων (ονομασία και ταχυδρομική διεύθυνση) της αναθέτουσας αρχής, η αξία, η ποσότητα και η
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φύση των αγοραζομένων εμπορευμάτων, ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής (σε περίπτωση αποτυχόντος
διαγωνισμού), ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν προσφορά, ενδεχομένως δε, ο
αριθμός των υποψηφίων που δεν προκρίθηκαν και οι λόγοι απόρριψης της υποψηφιότητάς τους. Η απόφαση
αυτή υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από το νομάρχη. Εάν η προς εκτέλεση προμήθεια είναι δαπάνη ίσης
ή μεγαλύτερης των 200.000 ECU, η απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή τα κυριότερα σημεία της
διαβιβάζονται στην επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με φροντίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον
ήθελαν ζητηθούν από την Επιτροπή. Σε περίπτωση που η απευθείας ανάθεση αφορά προμήθεια ή δαπάνη
της οποίας δεν υπερβαίνει κατά είδος, σε ετήσια βάση, το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων
(750.000) δραχμών (Σήμερα 15.000 ευρώ, όπως ορίστηκε με την ΚΥΑ αριθ. 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-72002) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή εκείνο που ορίζεται στην περίπτωση θ της παραγράφου 20 του ν.
1797/1988 όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, αποφασίζει σχετικά, με ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω, ο
δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση
οργάνου.
3.Σε περίπτωση που πριν από την απευθείας ανάθεση ματαιώθηκαν τα αποτελέσματα διαγωνισμού, οι
παραπάνω αποφάσεις υποκαθίστανται από την απόφαση της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του
άρθρου 21 του παρόντος κανονισμού, με ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω».
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ ορίζονται τα εξής:
«1.Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του προς
τη δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο ή, για τις περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 2 και της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του παρόντος κανονισμού, το δήμαρχο ή τον πρόεδρο
της κοινότητας, που αποφασίζουν σχετικά, μπορεί να προτείνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1797/88,
2000/91 και του παρόντος κανονισμού:
α)Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προφέρει ο προμηθευτής.
β)Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και
των τεχνικών προδιαγραφών.
γ)Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της
προμήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της προμήθειας, σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου
αυτής.
δ)Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ
περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών,
για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με
κλήρωση.
2.Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην παραπάνω παράγραφο, γνωμοδοτικό όργανο γνωμοδοτεί για:
α)ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειας του υλικού, για
ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής.
β)συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των όρων και
των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης.
γ)Τελική ματαίωση της προμήθειας,
τότε, τη σχετική απόφαση λαμβάνουν οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αρχές,
κατά περίπτωση».
Σας αναφέρω ότι με την αριθ. 1574/15-01-2015 διακήρυξη προκηρύχθηκε ανοικτός ηλεκτρονικός
διαγωνισμός με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, η ημέρα Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00.
Με την υπ΄αριθμ. 71/27-04-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση του
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων και Γαλακτοκομικών Προϊόντων έτους 2015 ως
προς τα γαλακτοκομικά, φρούτα λαχανικά και είδη κρεοπωλείου και κηρύχθηκε άγονος για τα είδη
παντοπωλείου και αρτοποιείου. Με την ανωτέρω απόφαση αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση με
διαπραγμάτευση από το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω των αναγκών του Νομικού Προσώπου Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης για την άμεση προμήθεια ειδών παντοπωλείου
και ειδών αρτοποιείου.
Μετά από έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία μας υποβλήθηκαν :
1. Για την Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου, προϋπολογισμού : € 17.965,89 υποβλήθηκαν οι εξής
προσφορές :
- Η υπ΄αριθμ. 18226/05-05-2015 προσφορά της εταιρείας ΜΟΣΧΙΔΗΣ Π.- ΔΟΝΤΣΟΣ Χ. & ΣΙΑ
Ο.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 7%.
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Η υπ΄ αριθμ. 18611/06-05-2015 προσφορά της εταιρείας ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. με ποσοστό
έκπτωσης 6%.
2. Για την προμήθεια Ειδών Αρτοποιείου, προϋπολογισμού €:16.906,04 υποβλήθηκε η υπ΄αριθμ.
18225/05-05-2015 προσφορά της κ. Μαλλιαρουδάκης Μαριάνθης με ποσοστό έκπτωσης 5%.
Η αρμόδια επιτροπή γνωμοδότησης και αξιολόγησης με την με αριθμ. πρωτ 19385/11-05-2015 αναφορά
της, προτείνει στο Δημ Συμβούλιο την εταιρεία ΜΟΣΧΙΔΗΣ Π.- ΔΟΝΤΣΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. με ποσοστό
έκπτωσης 7% για την προμήθεια Ειδών Αρτοποιείου στην επιχείρηση της κ. Μαλλιαρουδάκης Μαριάνθης
με ποσοστό έκπτωσης 5%.
Αφού λάβετε υπόψη σας τα ανωτέρω
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημ. Συμβούλιο τη λήψη απόφασης σχετικά με την απευθείας ανάθεση της
προμήθειας ειδών παντοπωλείου στην εταιρεία ΜΟΣΧΙΔΗΣ Π.- ΔΟΝΤΣΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. με ποσοστό
έκπτωσης 7% και την προμήθεια Ειδών Αρτοποιείου στην επιχείρηση της κ. Μαλλιαρουδάκης Μαριάνθης
με ποσοστό έκπτωσης 5%.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς και
α) οι διατάξεις των άρθρων 21 και 23 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ, β) την αριθ. 1574/15-01-2015 διακήρυξη, γ)
υπ΄αριθμ.71/27-04-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δ) Η υπ΄αριθμ.18226/05-05-2015 προσφορά
της εταιρείας ΜΟΣΧΙΔΗΣ Π.- ΔΟΝΤΣΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε., ε) Η υπ΄ αριθμ.18611/06-05-2015 προσφορά της
εταιρείας ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας Ειδών Παντοπωλείου & Ειδών Αρτοποιείου του Κέντρου
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Ξάνθης», σύμφωνα και με την αριθμ.πρωτ.19385/1105-2015 γνωμοδότηση της Επιτροπής Γνωμοδότησης & Αξιολόγησης Προσφορών με την οποία είναι
δυνατή η απευθείας ανάθεση λόγω των αναγκών του Νομικού Προσώπου Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας
και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης για την άμεση προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ειδών αρτοποιείου, ως
εξής :
Α) Στην επιχείρηση ΜΟΣΧΙΔΗΣ Π.- ΔΟΝΤΣΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. η απευθείας ανάθεση της προμήθειας
Ειδών Παντοπωλείου προϋπολογισμού €17.965,89 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με ποσοστό έκπτωσης
7%.
Β) Στην επιχείρηση της κ. Μαλλιαρουδάκης Μαριάνθης η απευθείας ανάθεση της προμήθειας Ειδών
Αρτοποιείου προϋπολογισμού €:16.906,04 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με ποσοστό έκπτωσης 5%.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Μπένης Δημήτριος, Γουναρίδης Στυλιανός και Μπαντάκ Χουσεϊν οι
οποίοι όπως δήλωσαν δεν συμφωνούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
…………………………………………………………………………………………………...............
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 19-5-2015
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
-
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