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ΑΔΑ: 7Τ1ΒΩΚ8-ΛΘΙ

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

Αριθ. απόφασης

57
Περίληψη
Έγκριση
πρακτικού
ελέγχου
δικαιολογητικών και κατακύρωση του
διαγωνισμού «Προμήθεια διαφόρων ειδών
φαρμακείου έτους 2016».

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 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής
την υπ΄ αριθ.10049/09-03-2017 εισήγηση του προέδρους της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016
η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης
Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. : 10054/09-03-2017 πρακτικό
ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την προμήθεια διαφόρων
ειδών φαρμακείου έτους 2016 (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 44043/15-11-2016)
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την έγκριση
δικαιολογητικών κατακύρωσης».
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών της επιτροπής το
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

του

πρακτικού

ελέγχου

με αριθ. 10054/09-03-2017
Ξάνθη, 09 Μαρτίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 10054
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ν.4412/2016
Στην Ξάνθη σήμερα την 09/03/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Τμήμα Λογιστηρίου & Προμηθειών 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.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2) ΒΑΣΙΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
3) ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Με το από 28/12/2016 πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων ειδών φαρμακείου έτους 2016
(Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 44043/15-11-2016) η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την
ανάδειξη της επιχείρησης ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε ως προσωρινού αναδόχου.
Με την υπ΄αριθ. 35/06-02-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το
ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η επιχείρηση ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ Κ. &
ΣΙΑ Ο.Ε κλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 8609/28-02-2017 πρόσκληση του Δημάρχου
Ξάνθης να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 10 ημερών από την
κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από το άρθρο 16 παρ. 2 της
διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 02-03-2017 Ο
προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο
δικαιολογητικών την 03-03-2017, συνεπώς εμπροθέσμως.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του ανωτέρω
φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με
αυτόν.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο
είναι τα ακόλουθα:
1. Φορολογική ενημερότητα
2. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΤΑΑ
3. Ασφαλιστική ενημερότητα Τ.Α.Υ.Φ.Ε
4. Ασφαλιστική ενημερότητα Τ.Α.Υ.Φ.Ε
5. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ
6. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ
7. Ποινικό μητρώο
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 16
παρ.2 της διακήρυξης.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να
κατακυρωθεί η προμήθεια στην επιχείρηση ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε γιατί κατέθεσε
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε
και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών το οποίο έχει ως εξής:
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
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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-5/2016 Μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Την υπ΄αριθ. 44043/15-11-2016 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για
«Προμήθεια διαφόρων ειδών φαρμακείου έτους 2016».
5. Την υπ΄αριθ. 224/22-11-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση
διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια διαφόρων ειδών φαρμακείου
έτους 2016» έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της
διακήρυξης του διαγωνισμού
6. Την υπ΄αριθ. 47407/09-12-2016 προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
«Προμήθεια διαφόρων ειδών φαρμακείου έτους 2016».
7. Την υπ΄αριθ. 35/06-02-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση
πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια διαφόρων ειδών
φαρμακείου έτους 2016»
8. Το με αριθ. 10054/09-03-2017 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών.
9. Την υπ΄αριθ. 10049/09-03-2017 εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Την έγκριση
του υπ΄αριθ. 10054/09-03-2017 πρακτικού ελέγχου
δικαιολογητικών του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια διαφόρων ειδών
φαρμακείου έτους 2016», προϋπολογισμού είκοσι έξι χιλιάδων εξακόσια
σαράντα
επτά
ευρώ
και
πενήντα
οκτώ
λεπτά
(26.647,58€)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού «Προμήθεια διαφόρων ειδών φαρμακείου
έτους 2016», προϋπολογισμού είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα επτά
ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στην εταιρία
«ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» που συμμετείχε στο διαγωνισμό για το σύνολο
των ομάδων, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η οποία προσέφερε ποσοστό
έκπτωσης επί της αναγραφόμενης τιμής του συνολικού προϋπολογισμού της
μελέτης α) 18,31% για το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης β)
16,03% για το Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης γ) 16,03% για τη
Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης δ)16,13% για το Δήμο Ξάνθης και ε)
15,97% για το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης.
Λευκό ψήφισαν οι Καρά Αχμέτ, Μυλωνάς Γεώργιος και Μπαντάκ Σιαμπάν.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 57/2017.
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

