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Από το αριθ.9/24-3-2020 πρακτικό, τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 82

Περίληψη
Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την προμήθεια φρέσκου γάλατος
παστεριωμένου 1 Λίτρου (αφορά το εργατοτεχνικό προσωπικού του
Δήμου Ξάνθης)

Στην Ξάνθη, σήμερα 24 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, συνήλθε σε τακτική διά περιφοράς
συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.8559/20-3-2020 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.18318/13-32020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις,
προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
6. Παπαδόπουλος Κυριάκος
2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
7. Παπαχρόνης Ιωάννης
3. Ελευθεριάδης Απόστολος
8. Σταυρακάρας Παναγιώτης
4. Ζερενίδης Ιωάννης
9. Φανουράκης Εμμανουήλ
5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανένας
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της διά περιφοράς συνεδρίασης τής
Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών
την αριθμ.πρωτ.8433/18-3-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, η
οποία έχει ως εξής: «Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. ιδ’ 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 …..ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας
αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην
των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση»., 2. Την με
αριθμό 30/29-01-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης, που αφορά μεταξύ άλλων
και τη συγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας φρέσκου γάλακτος, 3.
Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.11 εδ.ζ’ του Ν.4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
σύμφωνα με τις οποίες: «Η Επιτροπή της περίπτωσης β΄ εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των
συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41.»,4 Την
κατευθυντήρια οδηγία 22 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)
περιπτ.ΣΤ.ΙΙ. 5.Τη με αριθμό πρωτ.: 18128/19-06-2018 διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για τη συγκεκριμένη προμήθεια του Δήμου Ξάνθης.6. Την με αριθμό πρωτ.7784/29-03-2019 σύμβαση για
την προμήθεια φρέσκου γάλακτος παστεριωμένου 1 Λίτρου ( αφορά το εργατοτεχνικό προσωπικού του
Δήμου Ξάνθης), που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εταιρείας « ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 29-03-2019 (ΑΔΑΜ:
19SYMV004701542 2019-03-29) και ισχύει από την ημερομηνία αυτή (άρθρο 38 παρ.7 του
Ν.4412/2016).7. Την με αριθ.πρωτ.8421/18-3-2020 Θετική Γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής
φρέσκου γάλακτος για αύξηση της αξίας έως 10% και την χρονική παράταση κατά τρείς μήνες της
αρχικής σύμβασης με αριθ.πρωτ.7784/29-3-2019, 8. Την Ανάγκη αύξηση της αξίας έως 10% και την
χρονική παράταση κατά τρείς μήνες της αρχικής σύμβασης με αριθ.πρωτ.7784/29-3-2019.
Εισηγούμαι θετικά, την αύξηση της αξίας της σύμβασης – με τη Βιομηχανία Γάλακτος Δράμας ΑΕκατά 10% επί του συμβατικού ποσού και τη χρονική της παράταση κατά 3 μήνες, δηλαδή μέχρι 28-62020,για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος – για το προσωπικό του δήμου - με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης (αρ.πρ.7784/29-3-2019)».

ΑΔΑ: 6ΓΝΚΩΚ8-ΟΔ9
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Σταυρακάρας, σύμφωνα με την από 24-3-2020 ηλεκτρονική
δήλωσή του, ψήφισε Λευκό.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αύξηση της αξίας της σύμβασης – με τη Βιομηχανία Γάλακτος Δράμας ΑΕ - κατά 10% επί του
συμβατικού ποσού και τη χρονική της παράταση κατά 3 μήνες, δηλαδή μέχρι 28-6-2020,για την προμήθεια
φρέσκου γάλακτος – για το προσωπικό του δήμου - με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής
σύμβασης (αρ.πρ.7784/29-3-2019).
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 26-3-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

