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Από το 11ο πρακτικό της έκτακτης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 3ης Ιουλίου 2015
Αριθ. απόφασης 131
Περίληψη
Μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού του έργου «Ανάθεση υπηρεσιών
διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από
οικισμούς του Δήμου Ξάνθης έτους 2015».

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 3 Ιουλίου
2015 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 29566/03-07-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δήμαρχος 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.
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της τραπεζικής αργίας για τη χρονική
περίοδο από 28/6/2015 έως και 6/7/2015, οι εκκρεμείς διαγωνισμοί προμηθειών και
υπηρεσιών που έχουν ως απαιτούμενο δικαιολογητικό κατάθεση εγγυητικής επιστολής
να μην είναι σε θέση να διενεργηθούν κανονικά.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6) μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
2.Κων/νος Τριανταφυλλίδης
3.Ερκάν Κίρατζη
4.Απόστολος Αγκόρτζας
5.Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης
6.Αλεξία Γκιρτζίκη

Απόντες
1.Τοπ Ισμέτ
2.Αθανάσιος Ξυνίδης
3.Σιαμπάν Μπαντάκ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της έκτακτης κατεπείγουσας συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ,
έθεσε υπόψη των μελών της την υπ΄αριθ.29512/03-07-2015
εισήγηση του
Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών η οποία αφορά τη μετάθεση της ημερομηνίας
του διαγωνισμού του έργου «Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων
συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου Ξάνθης» προϋπολογισμού :Εξήντα επτά χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (67.500,00€) και αφορά
Την κτηνιατρική εξέταση του αδέσποτου ζώου συντροφιάς, την αποπαρασίτωση, τον
αντιλυσσικό εμβολιασμό, την στείρωση, την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή
του σε διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση
Την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή σε περίπτωση που το αδέσποτο ζώο συντροφιάς
είναι τραυματισμένο ή πάσχει από ιάσιμο νόσημα

Τόπος παροχής της εργασίας είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Ξάνθης.
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε την διενέργεια του Διαγωνισμού την Τρίτη 28 Ιουλίου
2015 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
Το Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ» και τις σχετικές
τροποποιήσεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους.
Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού»
Το Ν. 33453/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
Το Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
Διοίκησης _ Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Τη με αριθ. πρωτ. 13818/08-04-2015 διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού που
αφορά Ανάθεση υπηρεσιών διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς από
οικισμούς του Δήμου Ξάνθης έτους 2015.
Την με αριθ. 68/27-04-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την
έγκριση των όρων της Διακήρυξης του παραπάνω διαγωνισμού.
Την με αριθμ. 82/26-05-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την
κήρυξη άγονου του διαγωνισμού και την επαναδημοσίευση του με τους αρχικούς
όρους
Tην με αριθμ. 118/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , για την κήρυξη
εκ νέου άγονου του διαγωνισμού και αναπομπή του θέματος στο αρμόδιο τμήμα.
Την υπ΄ αριθμ. 130/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την
τροποποίηση των τευχών της μελέτης, έγκριση των νέων τεχνικών
προδιαγραφών και τη διενέργεια του διαγωνισμού με τους νέους όρους
Την υπ΄αριθμ. 13818/08-04-2015 διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με
ημερομηνία διεξαγωγής την Δευτέρα 06/07/2015 και ώρα 12:00- 12:30 (ώρα
παράδοσης προσφορών και έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης ) στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης επί της Πλατείας Δημοκρατίας .
Κατόπιν της έκδοσης της ΠΝΠ 65/28-06-2015 καθίσταται αδύνατη η προσκόμιση
των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τους όρους της Διακήρυξης και δη η
έκδοση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των υποψηφίων.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής μπορεί να μετατίθεται η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής ή της διενέργειας του διαγωνισμού, με τροποποιήσεις των όρων της
διακήρυξης ή χωρίς τροποποιήσεις. Όταν η μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση
των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, το χρονικό διάστημα της
μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω απόφαση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «Ανάθεση
υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου Ξάνθης
έτους 2015», την Τρίτη 28 Ιουλίου 2015 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 131/2015.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 3 Ιουλίου 2015
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου

