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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 15o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
13ης Σεπτεμβρίου 2016
Αριθ. απόφασης

163
Περίληψη
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας
ηλεκτρολογικού υλικού για λόγους
επείγουσας ανάγκης και μέχρι την
ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 13 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα
Τρίτη
και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 34053/09-09-2016 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
πέντε (5) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.

Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
Βασιλούδης Ηλίας
Κίρατζη Ερκάν
Φανουράκης Εμμανουήλ
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης

1.Αγκόρτζας Απόστολος
2.Γκιρτζίκη Αλεξία
3.Μπαντάκ Σιαμπάν
4.Τριανταφυλλίδης Κων/νος

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1.Ράλλη Χριστίνα , Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
2.Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
3.Ιωάννης Λάμπρου , Νομικός Σύμβουλος του Δήμου.
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 την υπ΄ αριθ.
31240/22-08-2016 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών η οποία έχει ως
εξής: «Θέμα: : Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για
λόγους επείγουσας ανάγκης
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ’ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) σύμφωνα με τις οποίες: «Η Οικονομική Επιτροπή …..δ)
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και
για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών,
εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις».
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2.Την με αριθμό 113/86 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ «Καθορισμός δικαιολογητικών για την
εκκαθάριση και εντολή πληρωμής μερικών δαπανών προμηθειών των δήμων και
κοινοτήτων» (ΦΕΚ 81 Β΄).
3.Το με αριθμό πρωτ. 49687/23-10-2015 συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ του
Δήμου Ξάνθης και της επιχείρησης «Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
4.Το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφέρει η εν λόγω εταιρεία κατά τη διενέργεια
του διαγωνισμού του έτους 2015 το οποίο ανέρχεται στο 53,79% επί των τιμών
του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.
5.Το γεγονός ότι έχει εξαντληθεί το ποσό της παραπάνω αναφερόμενης σύμβασης για
την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και δεν έχει αναδειχθεί ακόμη ανάδοχος
από τον αντίστοιχο διαγωνισμό του έτους 2016.
6.Το από 05-08-2016 υπηρεσιακό σημείωμα του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, όπου αναφέρεται ότι υπάρχει
άμεση ανάγκη για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, προκειμένου το Τμήμα
αυτό να είναι σε θέση να αποκαταστήσει τα προβλήματα ελλιπούς φωτισμού που
έχουν προκύψει σε διάφορες περιοχές του Δήμου Ξάνθης και τα οποία εγκυμονούν
σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των δημοτών και της περιουσίας τους, αλλά
και να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
των δημοτικών κτιρίων.
7.Τις εγκεκριμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, του Δήμου
Ξάνθης, στους Κ.Α.02.20.6691, 02.20.6699.01, 02.20.7135.02, 02.25.6662,
02.10.6261.01, 02.30.6262, 02.10.6262, 02.35.6262, 02.35.7332.02, για τη
συγκεκριμένη προμήθεια.
8.Τον από 05-08-2016 ενδεικτικό προϋπολογισμό, που συντάχθηκε από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με τον οποίο το συνολικό ποσό της ανάθεσης
ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ
και πενήντα τεσσάρων λεπτών (14.952,54 €), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης
του ΦΠΑ.
9.Την με αριθμό πρωτ. 29600/05-08-2016 προσφορά της επιχείρησης «Μ.
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
Κατόπιν όλων των παραπάνω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή
την απευθείας ανάθεση στην επιχείρηση «Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» της
προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού, όπως αυτή περιέχεται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της υπηρεσίας και έως του ποσού των δεκατεσσάρων χιλιάδων
εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (14.952,54 €),
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ.
Η σύμβαση θα διαρκέσει έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες δημοπράτησης του
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση η
σύμβαση λύεται µε την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου της (ενδεικτικός
προϋπολογισμός)».
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 παρ. 1δ’ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
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(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) σύμφωνα με τις οποίες: «Η Οικονομική Επιτροπή …..δ)
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και
για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών,
εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις».
2.Την με αριθμό 113/86 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ «Καθορισμός δικαιολογητικών για την
εκκαθάριση και εντολή πληρωμής μερικών δαπανών προμηθειών των δήμων και
κοινοτήτων» (ΦΕΚ 81 Β΄).
3.Το με αριθμό πρωτ. 49687/23-10-2015 συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ του
Δήμου Ξάνθης και της επιχείρησης «Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
4.Το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφέρει η εν λόγω εταιρεία κατά τη διενέργεια
του διαγωνισμού του έτους 2015 το οποίο ανέρχεται στο 53,79% επί των τιμών
του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.
5.Το γεγονός ότι έχει εξαντληθεί το ποσό της παραπάνω αναφερόμενης σύμβασης για
την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και δεν έχει αναδειχθεί ακόμη ανάδοχος
από τον αντίστοιχο διαγωνισμό του έτους 2016.
6.Το από 05-08-2016 υπηρεσιακό σημείωμα του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, όπου αναφέρεται ότι υπάρχει
άμεση ανάγκη για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, προκειμένου το Τμήμα
αυτό να είναι σε θέση να αποκαταστήσει τα προβλήματα ελλιπούς φωτισμού που
έχουν προκύψει σε διάφορες περιοχές του Δήμου Ξάνθης και τα οποία εγκυμονούν
σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των δημοτών και της περιουσίας τους, αλλά
και να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
των δημοτικών κτιρίων.
7.Τις εγκεκριμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, του Δήμου
Ξάνθης, στους Κ.Α.02.20.6691, 02.20.6699.01, 02.20.7135.02, 02.25.6662,
02.10.6261.01, 02.30.6262, 02.10.6262, 02.35.6262, 02.35.7332.02, για τη
συγκεκριμένη προμήθεια.
8.Τον από 05-08-2016 ενδεικτικό προϋπολογισμό, που συντάχθηκε από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με τον οποίο το συνολικό ποσό της ανάθεσης
ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ
και πενήντα τεσσάρων λεπτών (14.952,54 €), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης
του ΦΠΑ.
9.Την με αριθμό πρωτ. 29600/05-08-2016 προσφορά της επιχείρησης «Μ.
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
10.Την υπ΄αριθ. 31240/22-08-2016 Εισήγηση της Υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1.Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της προμήθειας του ηλεκτρολογικού υλικού, λόγω της
επιτακτικής
ανάγκης
προμήθειας
ηλεκτρολογικού
υλικού
προκειμένου
να
αποκατασταθούν τα προβλήματα ελλιπούς φωτισμού που έχουν προκύψει σε διάφορες
περιοχές του Δήμου Ξάνθης και τα οποία εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την
ασφάλεια των δημοτών και της περιουσίας τους καθώς επίσης να εξασφαλιστεί η
απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων.
Η απευθείας ανάθεση θα ισχύει για την περίοδο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας
του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι
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το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα
τεσσάρων λεπτών(14.952,54€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2.Η απευθείας ανάθεση θα γίνει στο μειοδότη που ήταν ανάδοχος στο διαγωνισμό του
έτους 2015 και συγκεκριμένα στην επιχείρηση «Μ.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και με το
ίδιο ποσοστό έκπτωσης 53,79% (πενήντα τρία κόμμα εβδομήντα εννέα τοις εκατό) επί
των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Η σύμβαση θα διαρκέσει έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες δημοπράτησης του
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση η
σύμβαση λύεται µε την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου της (ενδεικτικός
προϋπολογισμός).
Λευκό ψήφισαν οι Βασιλούδης Ηλία και Φανουράκης Εμμανουήλ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 163/2016.
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, 20 Σεπτεμβρίου 2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπή

Στυλιανή Μόσχου

