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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.12/16-4-2020 πρακτικό, έκτακτης, δια περιφοράς συνεδρίασης, της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 97

Περίληψη
Έγκριση ή μη πρακτικού τριμελούς επιτροπής
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, όπως
ορίστηκε με την αριθμ. 96/2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
Στην Ξάνθη, σήμερα 16 Απριλίου 2020, ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα έναρξης 09:00 – 11:00
ώρα λήξης, συνήλθε σε έκτακτη, διά περιφοράς συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.9579/15-4-2020 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.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την αριθμ.40/-31-3-2020
εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, προσαρμοσμένο στις
προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη
δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
2. Ελευθεριάδης Απόστολος
3. Ζερενίδης Ιωάννης
4. Μπεκήρ Ογλού Σουά
5. Φανουράκης Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
2. Παπαδόπουλος Κυριάκος
3. Παπαχρόνης Ιωάννης
4. Σταυρακάρας Παναγιώτης
(οι οποίοι αν και προσκλήθηκαν, δεν συμμετείχαν στη διά περιφοράς συνεδρίαση)
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης και
αφού αναφέρθηκε στο κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω στενών χρονικών περιθωρίων,
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.18318/13-3-2020
εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την αριθμ.40/-31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 77 του Ν.4555/18, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, ζήτησε από τα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφανθεί για το κατεπείγον των παρακάτω θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης
1. Έγκριση ή μη πρακτικού τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση,
όπως ορίστηκε με την αριθμ. 96/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
2. Επιλογή
της
διαδικασίας
της
διαπραγμάτευσης
χωρίς
προηγούμενη
δημοσίευση,β)έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης Π4/2020 της διεύθυνσης
Κ.Π.Α.Π.Π. ,γ)έγκριση όρων διαπραγμάτευσης της μελέτης Π4/2020 της διεύθυνσης
Κ.Π.Α.Π.Π. ,δ)συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
 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»,
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από AIKATERINI
TSAPADIKOU
Ημερομηνία:
2020.04.16
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την αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,
την αριθμ.40/-31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ
τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ισχύει
 το περιεχόμενο του θέματος το οποίο πρέπει να συζητηθεί λόγω της κατεπείγουσας
φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Έγκριση ή μη πρακτικού τριμελούς
επιτροπής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, όπως ορίστηκε με την αριθμ. 96/2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.» λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που
προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το αριθμ.πρωτ.9578/15-042020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσιέυση, η
οποία έχει ως εξής:
«Στην Ξάνθη σήμερα την 15-04-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:15 π.μ. συνήλθε σε
συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ξάνθης η επιτροπή διαπραγμάτευσης των άρθρων 32 παρ.γ &32 Α
του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την 96/14-04-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στη διαπραγμάτευση και αξιολόγηση των προσφορών που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
& ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»
(Αρ.Μελέτης :Π3/2020) ενδεικτικού προϋπολογισμού 139.344,17 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Ζολώτας Αργύρης (Πρόεδρος)
2) Μπαρμπαλέξη Ευδοκία
3) Μαυρομάτη Αικατερίνη
1. Η Επιτροπή, στις 10:15 π.μ., ξεκίνησε την παραλαβή των φακέλων προσφοράς που
κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία.
2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα στοιχεία των προσφορών με τα δικαιολογητικά που
ζητήθηκαν από αυτούς σύμφωνα με τις προσκλήσεις που τους κοινοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα,
υποβλήθηκαν:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΝΟΜΙΜΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ
Σ

ΠΟΙΝΙ
ΚΟ
ΜΗΤΡ
ΩΟ Ή
Υ.Δ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ
Η
ΕΝΗΜΕΡΟΤ
ΗΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ
ΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΟΤ
ΗΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡ
Π.Σ.Ε.Ε.ΣΧ. Ή ΙΟΥ
Υ.Δ

Υ.Δ.
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΦ
ΑΩΝ

1/9570/15.0
4.20

ΤΖΑΜΠΑΖ
ΦΑΧΡΗ

ΤΖΑΜΠΑΖ
ΦΑΧΡΗ

Υ.Δ

ΝΑΙ

ΝΑΙ *

Υ.Δ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2/9573/15.0
4.20

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ
ΛΟΣ
Π.
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ
ΛΟΣ
Π.
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ

ΠΟΙΝΙ
ΚΟ
ΜΗΤΡ
ΩΟ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Υ.Δ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3/9569/15.0
4.20

ΜΟΣΧΙΔΗΣ Π. ΜΟΣΧΙΔΗΣ Π. Υ.Δ
- ΔΟΝΤΣΟΣ Χ - ΔΟΝΤΣΟΣ Χ.
& ΣΙΑΟ.Ε.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Υ.Δ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4/9571/15.0
4.20

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ
ΛΟΣ Ν. ΙΚΕ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ
ΛΟΣ Ν.

Υ.Δ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Υ.Δ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5/9572/15.0
4.20

ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Υ.Δ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Υ.Δ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

6/9561/15.0
4.20

Δ.
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
& ΣΙΑ Ο.Ε.

Δ.
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Υ.Δ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Υ.Δ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΛΟΥΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΜΠΕΡΤΟΣ

*Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ:
Α) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΦΚΑ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΥ (151.54€) ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΤΙΣ 15.04.2020
Β) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΊ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ, ΣΤΙΣ 15.04.2020
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Γ) ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Δ)ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΦΚΑ
Ε) ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΦΚΑ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΑΝΕ ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 73. ΠΑΡ.2Γ: Η παρούσα παράγραφος παύει
να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.& ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 73 ΠΑΡ.3Β ‘’από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ.
2, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς.
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3. Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο και αξιολόγηση δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών
και έκρινε ότι έγιναν δεκτοί οι παρακάτω με τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης:

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Προσφορά για
ομάδα

Προσφερόμενο ποσοστό
έκπτωσης:

1

ΤΖΑΜΠΑΖ ΦΑΧΡΗ

Γ

5% (ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)

2

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π.
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θ

1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)
Α: 5% (ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)

3

ΜΟΣΧΙΔΗΣ Π. ΔΟΝΤΣΟΣ Χ & ΣΙΑΟ.Ε.

Α, Β, Ε

Β: 5% (ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)
Ε: 5% (ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)

Δ : 5% (ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)
4

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
ΙΚΕ

Δ, ΣΤ

ΣΤ: 5% (ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)

5

ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η

5% (ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)

6

Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ
Ο.Ε.

Ζ

5% (ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)

Η επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση εισηγείται προς την
Οικονομική Επιτροπή:

1)Την ανάδειξη της επιχείρησης «ΜΟΣΧΙΔΗΣ Π.- ΔΟΝΤΣΟΣ Χ & ΣΙΑΟ.Ε.», η οποία προσέφερε ποσοστό
έκπτωσης 5% (ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) για την ομάδα Α όπως αυτή αποτυπώνεται στην μελέτη Π3/2020
της δ/νσης Κ.Π.Α.Π.Π. του Δήμου Ξάνθης, ως προσωρινού αναδόχου, καθώς η προσφορά της είναι
πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης.
2)Την ανάδειξη της επιχείρησης «ΜΟΣΧΙΔΗΣ Π.-ΔΟΝΤΣΟΣ Χ & ΣΙΑΟ.Ε.», η οποία προσέφερε ποσοστό
έκπτωσης 5% (ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) για την ομάδα Β όπως αυτή αποτυπώνεται στην μελέτη Π3/2020
της δ/νσης Κ.Π.Α.Π.Π. του Δήμου Ξάνθης, ως προσωρινού αναδόχου, καθώς η προσφορά της είναι
πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης.
3)Την ανάδειξη της επιχείρησης «ΤΖΑΜΠΑΖ ΦΑΧΡΗ», η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 5%
(ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) για την ομάδα Γ όπως αυτή αποτυπώνεται στην μελέτη Π3/2020 της δ/νσης
Κ.Π.Α.Π.Π. του Δήμου Ξάνθης, ως προσωρινού αναδόχου, καθώς η προσφορά της είναι πλήρης και
σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης.
4)Την ανάδειξη της επιχείρησης «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΙΚΕ», η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 5%
(ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) για την ομάδα Δ όπως αυτή αποτυπώνεται στην μελέτη Π3/2020 της δ/νσης
Κ.Π.Α.Π.Π. του Δήμου Ξάνθης, ως προσωρινού αναδόχου, καθώς η προσφορά της είναι πλήρης και
σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης.
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5)Την ανάδειξη της επιχείρησης «ΜΟΣΧΙΔΗΣ Π.- ΔΟΝΤΣΟΣ Χ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία προσέφερε
ποσοστό έκπτωσης 5% (ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) για την ομάδα Ε όπως αυτή αποτυπώνεται στην μελέτη
Π3/2020 της δ/νσης Κ.Π.Α.Π.Π. του Δήμου Ξάνθης, ως προσωρινού αναδόχου, καθώς η προσφορά της
είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης.
6)Την ανάδειξη της επιχείρησης «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΙΚΕ», η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης
5% (ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) για την ομάδα ΣΤ όπως αυτή αποτυπώνεται στην μελέτη Π3/2020 της
δ/νσης Κ.Π.Α.Π.Π. του Δήμου Ξάνθης, ως προσωρινού αναδόχου, καθώς η προσφορά της είναι πλήρης
και σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης.
7)Την ανάδειξη της επιχείρησης «Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης
5% (ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) για την ομάδα Ζ όπως αυτή αποτυπώνεται στην μελέτη Π3/2020 της δ/νσης
Κ.Π.Α.Π.Π. του Δήμου Ξάνθης, ως προσωρινού αναδόχου. Διότι η προσφορά της είναι πλήρης και
σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης.
8)Την ανάδειξη της επιχείρησης «ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 5%
(ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) για την ομάδα Η όπως αυτή αποτυπώνεται στην μελέτη Π3/2020 της δ/νσης
Κ.Π.Α.Π.Π. του Δήμου Ξάνθης, ως προσωρινού αναδόχου. Διότι η προσφορά της είναι πλήρης και
σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης.
9)Την ανάδειξη της επιχείρησης «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», η οποία προσέφερε ποσοστό
έκπτωσης 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) για την ομάδα Θ όπως αυτή αποτυπώνεται στην μελέτη Π3/2020 της
δ/νσης Κ.Π.Α.Π.Π. του Δήμου Ξάνθης, ως προσωρινού αναδόχου, καθώς η προσφορά της είναι πλήρης
και σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.».
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το πρακτικό της τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση ως εξής:
1)Την ανάδειξη της επιχείρησης «ΜΟΣΧΙΔΗΣ Π.- ΔΟΝΤΣΟΣ Χ & ΣΙΑΟ.Ε.», η οποία προσέφερε ποσοστό
έκπτωσης 5% (ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) για την ομάδα Α όπως αυτή αποτυπώνεται στην μελέτη Π3/2020
της δ/νσης Κ.Π.Α.Π.Π. του Δήμου Ξάνθης, ως αναδόχου, καθώς η προσφορά της είναι πλήρης και
σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης.
2)Την ανάδειξη της επιχείρησης «ΜΟΣΧΙΔΗΣ Π.-ΔΟΝΤΣΟΣ Χ & ΣΙΑΟ.Ε.», η οποία προσέφερε ποσοστό
έκπτωσης 5% (ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) για την ομάδα Β όπως αυτή αποτυπώνεται στην μελέτη Π3/2020
της δ/νσης Κ.Π.Α.Π.Π. του Δήμου Ξάνθης, ως αναδόχου, καθώς η προσφορά της είναι πλήρης και
σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης.
3)Την ανάδειξη της επιχείρησης «ΤΖΑΜΠΑΖ ΦΑΧΡΗ», η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 5%
(ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) για την ομάδα Γ όπως αυτή αποτυπώνεται στην μελέτη Π3/2020 της δ/νσης
Κ.Π.Α.Π.Π. του Δήμου Ξάνθης, ως αναδόχου, καθώς η προσφορά της είναι πλήρης και σύμφωνη με τους
όρους της πρόσκλησης.
4)Την ανάδειξη της επιχείρησης «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΙΚΕ», η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 5%
(ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) για την ομάδα Δ όπως αυτή αποτυπώνεται στην μελέτη Π3/2020 της δ/νσης
Κ.Π.Α.Π.Π. του Δήμου Ξάνθης, ως αναδόχου, καθώς η προσφορά της είναι πλήρης και σύμφωνη με τους
όρους της πρόσκλησης.
5)Την ανάδειξη της επιχείρησης «ΜΟΣΧΙΔΗΣ Π.- ΔΟΝΤΣΟΣ Χ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία προσέφερε
ποσοστό έκπτωσης 5% (ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) για την ομάδα Ε όπως αυτή αποτυπώνεται στην μελέτη
Π3/2020 της δ/νσης Κ.Π.Α.Π.Π. του Δήμου Ξάνθης, ως αναδόχου, καθώς η προσφορά της είναι πλήρης
και σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης.
6)Την ανάδειξη της επιχείρησης «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΙΚΕ», η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης
5% (ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) για την ομάδα ΣΤ όπως αυτή αποτυπώνεται στην μελέτη Π3/2020 της
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δ/νσης Κ.Π.Α.Π.Π. του Δήμου Ξάνθης, ως αναδόχου, καθώς η προσφορά της είναι πλήρης και σύμφωνη
με τους όρους της πρόσκλησης.
7)Την ανάδειξη της επιχείρησης «Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης
5% (ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) για την ομάδα Ζ όπως αυτή αποτυπώνεται στην μελέτη Π3/2020 της δ/νσης
Κ.Π.Α.Π.Π. του Δήμου Ξάνθης, ως αναδόχου. Διότι η προσφορά της είναι πλήρης και σύμφωνη με τους
όρους της πρόσκλησης.
8)Την ανάδειξη της επιχείρησης «ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 5%
(ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) για την ομάδα Η όπως αυτή αποτυπώνεται στην μελέτη Π3/2020 της δ/νσης
Κ.Π.Α.Π.Π. του Δήμου Ξάνθης, ως αναδόχου. Διότι η προσφορά της είναι πλήρης και σύμφωνη με τους
όρους της πρόσκλησης.
9)Την ανάδειξη της επιχείρησης «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», η οποία προσέφερε ποσοστό
έκπτωσης 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) για την ομάδα Θ όπως αυτή αποτυπώνεται στην μελέτη Π3/2020 της
δ/νσης Κ.Π.Α.Π.Π. του Δήμου Ξάνθης, ως αναδόχου, καθώς η προσφορά της είναι πλήρης και σύμφωνη
με τους όρους της πρόσκλησης.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 16-4-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
α.α.
Αικατερίνη Τσαπαδίκου

