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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 10 πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
23ης Μαΐου 2016
Αριθ. απόφασης 100
o

Περίληψη
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών
παντοπωλείου και αρτοποιίας για το
διάστημα από 23/05/2016 έως τις
22/07/2016 από το Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης του
Δήμου Ξάνθης.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 23 Μαΐου 2016 ημέρα
Δευτέρα
και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 17643/19-05-2016 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.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα οκτώ (8) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
Αγκόρτζας Απόστολος
Βασιλούδης Ηλίας
Γκιρτζίκη Αλεξία
Κίρατζη Ερκάν
Τριανταφυλλίδης Κων/νος
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
Φανουράκης Εμμανουήλ

Απόντες
1. Μπαντάκ Σιαμπάν

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1. Χριστίνα Ράλλη, Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
2. Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
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 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της την
υπ΄άριθ. 16991/16-05-2016 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών η
οποία έχει ως εξής: ΘΕΜΑ: Διαβίβαση του με αριθ. πρωτ. 460/09-05-2016 εγγράφου
του Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης,
σχετικά με την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών παντοπωλείου και ειδών
αρτοποιίας, για το χρονικό διάστημα από 21 Μαΐου 2016 έως 20 Ιουλίου 2016, σε
συγκεκριμένους επαγγελματίες για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών
του Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ξ. (υποχρεωτική σίτιση νηπίων εκ του νόμου).
Έχοντας υπόψη:
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Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010),
σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή μεταξύ άλλων έχει και ως
αρμοδιότητα να αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας
ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης
έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
Τις διατάξεις του Ν 2286/95 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013
(ΦΕΚ Α΄18) και αφορά τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για
προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς
και παροχών των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων
και όλων των νομικών τους προσώπων.
Την υποχρεωτική από το νόμο σίτιση των φιλοξενούμενων βρεφών και
νηπίων στου Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ξάνθης.
Τη με αριθμό 18/3-2-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που
αφορά την κατ’ αρχάς έγκριση διενέργειας διαγωνισμού της παραπάνω
προμήθειας για το έτος 2016 και τη με αριθμό πρωτ. 4186/05-02-2016
διακήρυξη του διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών
προϊόντων έτους 2016», η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό 18/03-02-2016
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης.
Το γεγονός ότι έχει εξαντληθεί το ποσό της σύμβασης του προηγούμενου
έτους, για την προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών και η κατακύρωση από τον
αντίστοιχο διαγωνισμό έτους 2016, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη θα
καθυστερήσει, καθώς πρόκειται για ενιαίο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Κατόπιν των παραπάνω σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτ. 460/09-05-2016
έγγραφο του Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου
Ξάνθης και τους συνημμένους σε αυτό ενδεικτικούς προϋπολογισμούς των προς
προμήθεια ειδών και παρακαλούμε να εισηγηθείτε στη Οικονομική Επιτροπή τη λήψη
απόφασης, όσον αφορά την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών παντοπωλείου
και ειδών αρτοποιίας (για τις ανάγκες σίτισης των φιλοξενούμενων βρεφών και
νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ξάνθης), για δύο
μήνες, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης για την προμήθεια αυτών, όπως αναλύεται
παραπάνω.
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010),
σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή μεταξύ άλλων έχει και ως
αρμοδιότητα να αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας
ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης
έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
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2. Τις διατάξεις του Ν 2286/95 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
3. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013
(ΦΕΚ Α΄18) και αφορά τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για
προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς
και παροχών των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων
και όλων των νομικών τους προσώπων.
4. Την υποχρεωτική από το νόμο σίτιση των φιλοξενούμενων βρεφών και
νηπίων στου Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ξάνθης.
5. Τη με αριθμό 18/3-2-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που
αφορά την κατ’ αρχάς έγκριση διενέργειας διαγωνισμού της παραπάνω
προμήθειας για το έτος 2016 και τη με αριθμό πρωτ. 4186/05-02-2016
διακήρυξη του διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών
προϊόντων έτους 2016», η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό 18/03-02-2016
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης.
6. Το γεγονός ότι έχει εξαντληθεί το ποσό της σύμβασης του προηγούμενου
έτους, για την προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών και η κατακύρωση από τον
αντίστοιχο διαγωνισμό έτους 2016, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη θα
καθυστερήσει, καθώς πρόκειται για ενιαίο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
7. Την υπ΄αριθ. 16991/16-05-2016 εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των ειδών παντοπωλείου και αρτοποιίας, λόγω
της κατεπείγουσας ανάγκης για την προμήθεια αυτών και μέχρι την ολοκλήρωση
του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και για
διάστημα από 23/05/2016 έως 22/07/2016,
για τις ανάγκες σίτισης των
φιλοξενούμενων βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου
Ξάνθης.
Η απευθείας ανάθεση θα γίνει για το διάστημα από 23/05/2016 έως 22/07/2016
στα παρακάτω είδη και στους αναδόχους οι οποίοι προμήθευσαν το Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με τις
προηγούμενες απευθείας αναθέσεις για τα παρακάτω προϊόντα:

1.Είδη Παντοπωλείου μέχρι το ποσό των έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ενός
ευρώ και δεκαέξι λεπτών (6.361,16€) στην επιχείρηση ΜΟΣΧΙΔΗΣ Π.-ΔΟΝΤΣΟΣ
Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 7% στις τιμές του Δελτίου Τιμών όπως αυτές
προσδιορίζονται από τη Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.
2.Είδη αρτοποιίας μέχρι το ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε
ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (3.725,97€) στην επιχείρηση της
κ.ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ με ποσοστό έκπτωσης 5% επι των τιμών του
ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Γίνεται μνεία ότι στις περιπτώσεις που κάποια προϊόντα δεν συμπεριλαμβάνονται
στο
δελτίο τιμών
όπως αυτό προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου και
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Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, το ποσοστό έκπτωσης θα
καθορίζεται επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Β. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 100/2016.
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, 25 Μαΐου 2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Στυλιανή Μόσχου

