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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 16o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
11ης Οκτωβρίου 2016
Αριθ. απόφασης

175
Περίληψη
Έγκριση κατακύρωσης εν μέρει του
διαγωνισμού
για
την
υπηρεσία
«Επισκευή
και
συντήρηση
των
οχημάτων του Δήμου Ξάνθης» και
απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό
Συμβούλιο.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 11 Οκτωβρίου 2016 ημέρα
Τρίτη
και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 38703/07-10-2016 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
οκτώ (8) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Παπαδόπουλος Κυριάκος (Πρόεδρος)
Αγκόρτζας Απόστολος
Βασιλούδης Ηλίας
Γκιρτζίκη Αλεξία
Κίρατζη Ερκάν
Μπαντάκ Σιαμπάν
Φανουράκης Εμμανουήλ
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης

1.Τριανταφυλλίδης Κων/νος

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Δήμαρχος Ξάνθης.
2.Αργύριος Ζολώτας, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών.
3.Βασιλική Μεταξά, Προϊσταμένη Τμήματος Ταμείου και Εσόδων.
4.Ράλλη Χριστίνα , Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
5.Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
6.Ελένη Χατζηλιάδου , Νομική 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.
38460/06-10-2016 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών η οποία έχει ως
εξής: «ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την υπηρεσία
«Επισκευή και Συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Ξάνθης»
Σας διαβιβάζουμε το υπ΄ αριθμ. 38443/06-10-2015 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και εξέτασης ενστάσεων, η οποία συγκροτήθηκε
με τη με αριθμό 269/23-12-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ξάνθης.
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Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με
την κατακύρωση του διαγωνισμού της υπηρεσίας «Επισκευή και Συντήρηση των
Οχημάτων του Δήμου Ξάνθης» για τις Ομάδες που υπήρξε μειοδότης, ενώ για τις
υπόλοιπες ομάδες την επανάληψή του ή την κήρυξή του ως άγονου και την απευθείας
ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας μέσω της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών της επιτροπής η υπ΄αριθ. 26729/15-07-2016
απόφαση αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών η οποία έχει ως εξής:
«« ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ »
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υπογεγραμμένοι
1.
Θεραπίδου Όλγα
2.
Καρακατσάνη Πολυξένη
3.
Μπουργουτζόγλου Ευστράτιος
Αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και
εξέτασης ενστάσεων για τις υπηρεσίες – εργασίες που αφορούν το έτος 2016, σύμφωνα
με την υπ΄ αρίθμ. 269/23-12-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
για τον διαγωνισμό που αφορά τη Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων Δήμου Ξάνθης
σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ: 16288/11-05-2016 διακήρυξη, συνήλθαμε σήμερα
Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016 κι ώρα 09.00 και προβήκαμε στην εξέταση
των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προδιαγραφών.
Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού με α/α συστήματος: 24938 υπέβαλαν ηλεκτρονικά
προσφορά οι παρακάτω επιχειρήσεις :
ΟΜΑΔΑ 1: Επισκευή και συντήρηση των Μηχανημάτων Έργου, Απορριμματοφόρων
(υπερκατασκευών), Λοιπών Οχημάτων ( υπερκατασκευών) και Εξαρτημάτων
1.ΑΦΟΙ ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ Ο.Ε.
2.ΑΦΟΙ ΚΑΖΑΚΟΥ Ο.Ε.
ΟΜΑΔΑ 2: Επισκευή και συντήρηση φορτηγών άνω 3,5 τόνους μεικτού βάρους και
λεωφορείων
1.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
2.ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ 3: Επισκευή και συντήρηση Δικύκλων και Τρικύκλων
Δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά
ΟΜΑΔΑ 4: Επισκευή και συντήρηση Επιβατικών Αυτοκινήτων και Φορτηγών κάτω 3,5
τόνους μεικτού βάρους,
1.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
2.ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
3.ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΖΙΔΗ Ο.Ε.
ΟΜΑΔΑ 5: Εργασίες Φανοποιείου – Βαφής όλων των οχημάτων
Δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά
ΟΜΑΔΑ 6: Εργασίες ηλεκτρολογικών-ηλεκτρονικών συστημάτων όλων των οχημάτων
1.ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
2.ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΖΙΔΗ Ο.Ε.
ΟΜΑΔΑ 7: Εργασίες επισκευής και συντήρησης ελαστικών (βουλκανιζατέρ) όλων των
οχημάτων
1.ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
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Επίσης οι παραπάνω επιχειρήσεις κατέθεσαν εμπρόθεσμα σύμφωνα με την διακήρυξη
εντύπως τα δικαιολογητικά τους.
Τέλος όλες οι επιχειρήσεις προχωρούν
Δημοπρασίας του διαγωνισμού».

στο

επόμενο

στάδιο

της

ηλεκτρονικής

Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ΄αριθ. 38443/06-10-2016
πρακτικό κατακύρωσης διαγωνισμού το οποίο έχει ως εξής: ««ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι υπογεγραμμένοι:
1.
2.
3.

Ράλλη Χριστίνα
Καρακατσάνη Πολυξένη
Γκαϊτατζή Ξανθή
Αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης
προσφορών και εξέτασης ενστάσεων για τις υπηρεσίες – εργασίες που αφορούν
το έτος 2016, σύμφωνα με την με αριθμό 269/23-12-2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης και όσον αφορά τον διαγωνισμό που
αφορά τη «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων Δήμου Ξάνθης», σύμφωνα με
την με αριθμό πρωτ: 16288/11-05-2016 διακήρυξη, συνήλθαμε σήμερα Πέμπτη,
6 Οκτωβρίου 2016 κι ώρα 09.00 και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τη διακήρυξη του
ηλεκτρονικού
διαγωνισμού,
την
συνημμένη
απόφαση
αξιολόγησης
δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών με αριθμ. πρωτ: 26729/15-07-2016
και τις οικονομικές προσφορές των εταιρειών:
Για την Ομάδα 1: «Επισκευή και συντήρηση των Μηχανημάτων Έργου,
Απορριμματοφόρων, Λοιπών Οχημάτων και Εξαρτημάτων», προϋπολογισμού
48.954,00 €, υποβλήθηκαν οικονομικές προσφορές: α) από την εταιρεία «Αφοι
Τσίλογλου Ο.Ε.» με έκπτωση σαράντα τέσσερα τοις εκατό (44%) επί του
ενδεικτικού προϋπολογισμού και β) από την εταιρεία «Αφοί Καζάκου Ο.Ε.» με
έκπτωση τριάντα ένα τοις εκατό (31%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Για την Ομάδα 2: «Επισκευή και συντήρηση φορτηγών άνω 3,5 τόνους μεικτού
βάρους και λεωφορείων», προϋπολογισμού 38.130,00 €, υποβλήθηκαν
οικονομικές προσφορές α) από την εταιρεία «Βασιλειάδης Σταύρος & ΣΙΑ Ο.Ε.» με
έκπτωση τριάντα τρία τοις εκατό (33%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού και
β) από την επιχείρηση του κ. Σεφερίδη Ιωάννη του Ευστρατίου με έκπτωση
τριάντα οκτώ (38%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Για την Ομάδα 4: «Επισκευή και συντήρηση Επιβατικών Αυτοκινήτων και
Φορτηγών κάτω 3,5 τόνους μεικτού βάρους», προϋπολογισμού 27.552,00 €,
υποβλήθηκαν οικονομικές προσφορές α) από την εταιρεία «Βασιλειάδης Σταύρος &
ΣΙΑ Ο.Ε.» με έκπτωση τριάντα τρία τοις εκατό (33%) επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού, β) από την επιχείρηση του κ. Σεφερίδη Ιωάννη του Ευστρατίου
με έκπτωση τριάντα οκτώ τοις εκατό (38%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού
και γ) από την εταιρεία «Αφοί Μαντζίδη Ο.Ε.» με έκπτωση δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Για την Ομάδα 6: «Εργασίες ηλεκτρολογικών-ηλεκτρονικών συστημάτων όλων των
οχημάτων», προϋπολογισμού 8.364,00 €, υποβλήθηκαν οικονομικές προσφορές α)
από την επιχείρηση του κ. Σεφερίδη Ιωάννη του Ευστρατίου με ποσοστό έκπτωσης
δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού και β) από την
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εταιρεία «Αφοί Μαντζίδη Ο.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης δέκα τοις εκατό (10%) επί
του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Για την Ομάδα 7: «Εργασίες επισκευής και συντήρησης ελαστικών (βουλκανιζατέρ)
όλων των οχημάτων», προϋπολογισμού 24.600,00 €, υποβλήθηκε μία προσφορά
από την εταιρεία «Πουτακίδης Ηλίας & ΣΙΑ Ο.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης τριάντα
τοις εκατό (30%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Με το με αριθμ. πρωτ: 27685/21-07-2016 έγγραφό μας προς την εταιρεία «Αφοί
Τσίλογλου Ο.Ε.» ζητήθηκε να υποβληθούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία
υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα. Κατά την εξέτασή τους όμως διαπιστώθηκε ότι δεν
υποβλήθηκε ασφαλιστική ενημερότητα των εταίρων και για το λόγο αυτό
αποκλείστηκε η εν λόγω εταιρεία από τη συνέχιση του διαγωνισμού. Στη συνέχεια με
το με αριθμ. πρωτ.: 32746/01-09-2016 έγγραφο, ενημερώθηκε η εταιρεία «Αφοί
Τσίλογλου Ο.Ε.» για τον αποκλεισμό της από την συνέχιση του διαγωνισμού και
ζητήθηκε από την εταιρεία «Αφοί Καζάκου Ο.Ε.» να υποβάλει τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης, τα οποία υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.
Με το με αριθμ. πρωτ.: 27687/21-07-2016 έγγραφο προς την επιχείρηση του κ.
Σεφερίδη Ιωάννη ζητήθηκε να υποβληθούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία
υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα. Επίσης με το με αριθμ. πρωτ: 27688/21-07-2016
έγγραφο προς την εταιρεία «Πουτακίδης Ηλίας & ΣΙΑ Ο.Ε.» ζητήθηκε να υποβληθούν
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.
Η επιτροπή εξετάζοντας τα παραπάνω προτείνει την κατακύρωση του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, κατά σκέλος, όπως παρακάτω αναλυτικά αναφέρεται:
Για την Ομάδα 1: «Επισκευή και συντήρηση των Μηχανημάτων Έργου,
Απορριμματοφόρων, Λοιπών Οχημάτων και Εξαρτημάτων» στην εταιρεία «Αφοί
Καζάκου Ο.Ε.» με έκπτωση τριάντα ένα τοις εκατό (31%) επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού.
Για την Ομάδα 2 : «Επισκευή και συντήρηση φορτηγών άνω 3,5 τόνους μεικτού
βάρους και λεωφορείων», στην επιχείρηση του κ. Σεφερίδη Ιωάννη του Ευστρατίου
με έκπτωση τριάντα οκτώ (38%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Για την Ομάδα 4: «Επισκευή και συντήρηση Επιβατικών Αυτοκινήτων και
Φορτηγών κάτω 3,5 τόνους μεικτού βάρους» στην επιχείρηση του κ. Σεφερίδη
Ιωάννη του Ευστρατίου με έκπτωση τριάντα οκτώ τοις εκατό (38%) επί του
ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Για την Ομάδα 6: «Εργασίες ηλεκτρολογικών-ηλεκτρονικών συστημάτων όλων
των οχημάτων», στην επιχείρηση του κ. Σεφερίδη Ιωάννη του Ευστρατίου με ποσοστό
έκπτωσης δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού
Για την Ομάδα 7: «Εργασίες επισκευής και συντήρησης ελαστικών
(βουλκανιζατέρ) όλων των οχημάτων», στην εταιρεία «Πουτακίδης Ηλίας & ΣΙΑ Ο.Ε.»
με ποσοστό έκπτωσης τριάντα τοις εκατό (30%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Όσον αφορά την Ομάδα 3: «Επισκευή και συντήρηση Δικύκλων και Τρικύκλων»,
προϋπολογισμού 2.706,00 €, την Ομάδα 5: «Εργασίες Φανοποιείου – Βαφής όλων των
οχημάτων», προϋπολογισμού 5.166,00 €, η Επιτροπή προτείνει την κήρυξη του
διαγωνισμού ως άγονου και την συνέχισή του με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
– διαπραγμάτευσης από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της επιτροπής
γνωμοδότησης, λόγω των επιτακτικών αναγκών του Γραφείου Κίνησης.»
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Στη συνέχεια το λόγο έδωσε ο πρόεδρος στον κ.Φανουράκη ο οποίος επισήμανε ότι η
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση διαπραγμάτευσης από
το Δημοτικό Συμβούλιο, που θα γίνει για τις ομάδες 3 και 5 να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης. Η υπηρεσία με τη σειρά της διαβεβαίωσε ότι γίνεται και
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου και τοιχοκόλληση στο Δημοτικό Κατάστημα.
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
1.Την υπ΄αριθ. 269/23-12-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών αξιολόγησης προσφορών και
εξέταση ενστάσεων.
2. Την υπ΄αριθ. 91/18-04-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση
διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής
και συντήρησης των οχημάτων του Δήμου»
3. Την υπ΄αριθ. Π6-2016 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
4. Την υπ΄αριθ. 104/23-05-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
έγινε η κατάρτιση των όρων και η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του
διαγωνισμού «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων
διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επισκευή και
συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης».
5. Την
υπ΄αριθ.
20597/07-06-2016
Περίληψη
διακήρυξης
του ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
6. Την υπ΄αριθ. 26729/15-07-2016 Απόφαση Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και
Τεχνικών Προσφορών.
7. Το υπ΄αριθ. 38443/06-10-2016 πρακτικό κατακύρωσης διαγωνισμού.
8. Την υπ΄αριθ. 38640/06-10-2016 Εισήγηση της Υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Εγκρίνει το υπ΄αριθ. 38443/06-10-2016 πρακτικό κατακύρωσης της επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και εξέταση ενστάσεων του
ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή και
συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2016» προϋπολογισμού
155.472,00€.
2. Κατακυρώνει τον ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο
«Επισκευή κα συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Ξάνθης» προϋπολογισμού
155.472,00€ ως εξής:
Α) Για την ΟΜΑΔΑ 1: Επισκευή και συντήρηση των Μηχανημάτων Έργου,
Απορριμματοφόρων, Λοιπών Οχημάτων και Εξαρτημάτων στην εταιρεία Αφοί Καζάκου
Ο.Ε. με ποσοστό έκπτωσης τριάντα ένα τοις εκατό (31%) επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού.
Β) Για την ΟΜΑΔΑ 2: Επισκευή και συντήρηση φορτηγών άνω των 3,5 τόνων
μεικτού βάρους και λεωφορείων στην επιχείρηση του κ. Σεφερίδη Ιωάννη του
Ευστρατίου με ποσοστό έκπτωσης τριάντα οκτώ τοις εκατό (38%) επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού.
Γ) Για την ΟΜΑΔΑ 4: Επισκευή και συντήρηση Επιβατικών Αυτοκινήτων και
Φορτηγών κάτω των 3,5 τόνων μεικτού βάρους στην επιχείρηση του κ. Σεφερίδη
Ιωάννη με ποσοστό έκπτωσης τριάντα οκτώ τοις εκατό (38%) επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού.

ΑΔΑ: 6ΜΖΟΩΚ8-ΓΨΣ
Δ) Για την ΟΜΑΔΑ 6: Εργασίες ηλεκτρολογικών-ηλεκτρονικών συστημάτων όλων
των οχημάτων στην επιχείρηση του κ. Σεφερίδη Ιωάννη του Ευστρατίου με ποσοστό
έκπτωσης δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Ε) Για την ΟΜΑΔΑ 7: Εργασίες επισκευής και συντήρησης ελαστικών
(βουλακνιζατερ) όλων των οχημάτων στην εταιρεία «Πουτακίδης Ηλίας &ΣΙΑ Ο.Ε.»
με ποσοστό έκπτωσης τριάντα τοις εκατό (30%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού
3.Για τις Ομάδες 3: Επισκευή και συντήρηση Δικύκλων και Τρικύκλων,
προϋπολογισμού 2.706,00 €, την Ομάδα 5: Εργασίες Φανοποιείου – Βαφής
όλων των οχημάτων, προϋπολογισμού 5.166,00 € κηρύσσει το διαγωνισμό άγονο
και αποφασίζει τη συνέχιση του με την διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης
διαπραγμάτευσης από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της επιτροπής
γνωμοδότησης, λόγω αναγκών του Γραφείου Κίνησης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 175/2016.
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, 17 Οκτωβρίου 2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπή

Στυλιανή Μόσχου

