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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 7 πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
14ης Μαρτίου 2017
o

Αριθ. απόφασης

56
Περίληψη
Έγκριση πρακτικού διενέργειας
του
διαγωνισμού «Προμήθεια δενδρυλλίων
φυτών
έτους 2017» και ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 14 Μαρτίου 2017 ημέρα
Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 10201/10-03-2017 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της, κ. Κυριάκου Παπαδόπουλου (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 εννέα (9) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Παπαδόπουλος Κυριάκος (Πρόεδρος)
Ηλιάδης Θωμάς
Θεοδωρίδης Αναστάσιος
Καρά Αχμέτ
Λύρατζης Πασχάλης
Μπαντάκ Σιαμπάν
Μποζ Ραμαδάν
Μυλωνάς Γεώργιος
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1. Χριστίνα Ράλλη, Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
2. Δωροθέα Ασλανίδου, υπάλληλος Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
3 Κυριάκος Πεπονίδης, υπάλληλος Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
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 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής
την υπ΄ αριθ.10053/09-03-2017 εισήγηση του προέδρους της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016
η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού
Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού που αφορά την
προμήθεια Δενδρυλλίων - φυτών έτους 2017 (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης
45170/2016) Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την έγκριση του πρακτικού
διενέργειας διαγωνισμού.
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Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών της επιτροπής το με αριθ. 10055/09-032017 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού το οποίο έχει ως εξής :
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ξάνθη, 09 Μαρτίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 10055
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ν.4412/2016
Στην Ξάνθη σήμερα την 6η Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30΄ συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ξάνθης η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν
41/13-02-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Δενδρυλλίων - φυτών
έτους 2017 (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 45170/2016)
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2) ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
3) ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 10:00΄ την παραλαβή των φακέλων προσφορών που
κατέθεταν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν
μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της
αποσφράγισης.
Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής,
των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών να γίνουν σε μία δημόσια
συνεδρίαση.
2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών
(σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π). Όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισμένο
φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 9.
Συγκεκριμένα, προσφορές υπέβαλαν οι εξής:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

1

ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

2

ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ

3

ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΗΛ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

4

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

5

ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο
των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς,
μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που
υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:
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Α/Α

Ονοματεπώνυμο

1

ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

2

ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ

3

ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΗΛ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

4

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

5

ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δικαιολογητικά

1. Τ.Ε.Υ.Δ
2. Οκτώ (8) Καταστατικά &
Τροποποιήσεις
Ομόρρυθμης
Εταιρείας
3. Φ/Α Ταυτότητας
4. Πιστοποιητικό Ε.Β.Ε Ξάνθης
1. Τ.Ε.Υ.Δ
2. Βεβαίωση μεταβολής εργασιών
φυσικού προσώπου επιτηδευματία
3.
Βεβαίωση
εγγραφής
στο
μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας
πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου
Β΄
1. Τ.Ε.Υ.Δ
2. Βεβαίωση έναρξης εργασιών
φυσικού προσώπου επιτηδευματία
3. Πιστοποιητικό Ε.Β.Ε Θεσ/νίκης
4.
Υ/Δ
Δέσμευση
χρόνου
προσφοράς & παράδοσης ειδών
1. Τ.Ε.Υ.Δ
2. Πιστοποιητικό Ε.Β.Ε Κιλκίς
1. Τ.Ε.Υ.Δ
2. Στοιχεία μητρώου επιχείρησης
TaxisNet
3. Πιστοποιητικό Ε.Β.Ε Θεσ/νίκης
4.
Υ/Δ
Δέσμευση
χρόνου
προσφοράς
5. Φ/Α Ταυτότητας
6.
Βεβαίωση
εγγραφής
στο
μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας
πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου
Β΄

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι οι επιχειρήσεις :
α. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ δεν υπέβαλε πιστοποιητικό εγγραφής Επιμελητηρίου του
τόπου όπου ασκεί το επάγγελμα του, όπως προβλέπεται στα άρθρα 9 παρ 2δ και 14
παρ. Α
και
β.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ υπέβαλε πιστοποιητικό εγγραφής Επιμελητηρίου
του τόπου όπου ασκεί το επάγγελμα του, το οποίο όμως είχε ημερομηνία λήξης την 3112-2016 άρα θεωρείται άκυρο
4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, εκτός αυτών
που απερρίφθησαν για τους παραπάνω λόγους. Συγκεκριμένα:
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α. Η προσφορά της επιχείρησης ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε είναι σύμφωνη με
τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.
β. Η προσφορά της επιχείρησης ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΗΛ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ είναι σύμφωνη με τους
όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.
γ. Η προσφορά της επιχείρησης ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ είναι σύμφωνη με
τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.
5. Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, των προσφερόντων που
έγιναν δεκτοί κατά τα παραπάνω. Οι προσφερόμενες τιμές με Φ.Π.Α των
διαμορφώνονται ως εξής:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Οικονομική προσφορά σε
ευρώ

1

ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

21.403,89

2

ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΗΛ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

12.939,63

3

ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

10.407,53

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 45170 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
Την ανάδειξη της επιχείρησης ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ως προσωρινού
αναδόχου της προμήθειας δενδρυλλίων – φυτών έτους 2017 γιατί η προσφορά του
είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές
και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε
και βεβαιώθηκε, υπογράφεται».
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ /08-08-2016/τεύχος Α΄) «Δημόσιες
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Την υπ΄ αριθ. 41/13-02-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
«Συγκρότηση της επιτροπής διενέργεια διαγωνισμών και αξιολόγησης
προσφορών για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες, που αφορούν το έτος 2017,
σύμφωνα με το Ν.4412/2016».
3. Την με αριθ. Π-15/2016 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
4. Την υπ΄αριθ. 45170/24-11-2016 Διακήρυξη για «Προμήθεια δενδρυλλίων –
φυτών έτους 2017».
5. Την υπ΄αριθ. 2/10-01-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση
διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια δενδρυλλίων –φυτών έτους
2017» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς και έγκριση των
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τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του
διαγωνισμού
6. Την υπ΄αριθ.
7192/16-02-2017 προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
«Προμήθεια δενδρυλλίων φυτών έτους 2017».
7. Το με αριθ. 10055/09-03-2017 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού.
8. Την υπ΄αριθ. 10053/09-03-2017 εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του με αριθ. 10055/09-03-2017 πρακτικού αποσφράγισης και
αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια δενδρυλλίων και –φυτών
έτους 2017» με σφραγισμένες προσφορές, προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων
χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (24.958,31€)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Την ανάδειξη της επιχείρησης «Τζαμπάζης Αθ. Κωνσταντίνος » που συμμετείχε
στο
διαγωνισμό
«Προμήθεια
δενδρυλλίων
–φυτών
έτους
2017»,
προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και
τριάντα ένα λεπτά (24.958,31€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ως
προσωρινού αναδόχου, ,γιατί η προσφορά της είναι πλήρης σύμφωνα με τους
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η οποία προσέφερε τη
χαμηλότερη τιμή η οποία ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων τετρακοσίων
επτά ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (10.407,53€).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 56/2017.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Κυριάκος Γ. Παπαδόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 16 Μαρτίου 2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπή

Στυλιανή Μόσχου

