ΑΔΑ: ΨΠ68ΩΚ8-ΦΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.13/23-4-2020 πρακτικό έκτακτης, δια περιφοράς συνεδρίασης, της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 99

Περίληψη
Έγκριση του από 21-4-2020 πρακτικού της
επιτροπής διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση

Στην Ξάνθη, σήμερα 23 Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 14:30 – 15:30 ώρα λήξης,
συνήλθε σε έκτακτη, διά περιφοράς συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από
την αριθμ.πρωτ.9746/2-4-2020 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 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 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/-31-32020 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 του από 21-4-2020 πρακτικού της επιτροπής διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση
2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση 5η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους
2020
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»,
 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
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την « Έγκριση του από 21-4-2020 πρακτικού της επιτροπής
διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση» λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει
από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθμ.πρωτ.9683/22-04-2020
εισήγηση της Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για τη μελέτη Π4/2020 της
Δ/νσης ΚΠΑΠΠ, η οποία έχει ως εξής:
«Σας διαβιβάζουμε το από 21-4-2020 πρακτικό διενέργειας διαπραγμάτευσης (χωρίς δημοσίευση)
της αρ.Π4/2020 μελέτης της Δ/νσης ΚΠΑΠΠ και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, σύμφωνα με το
άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει μέχρι σήμερα».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και Κυριάκος Παπαδόπουλος, σύμφωνα
με την ηλεκτρονική δήλωσή τους, καταψηφίζουν διότι: «η επιλεγείσα από την διοίκηση του Δήμου
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διαδικασία της απευθείας ανάθεσης χωρίς δημοσίευση για το ποσό των 22.893,80 ευρώ αναδεικνύει
ανάδοχο μόνο έναν συμμετέχοντα με έκπτωση μόνο 1%».
Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Σταυρακάρας, σύμφωνα με την ηλεκτρονική δήλωσή του:
«ΚΑΤΑ, διότι δε συναινούμε με τη συγκεκριμένη διαδικασία».
Ο δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Παπαχρόνης, σύμφωνα με την ηλεκτρονική δήλωσή του:
«Όπως σας έχουμε ενημερώσει κατ' επανάληψη, εμμένετε να πραγματοποιείτε τις συνεδριάσεις των
συλλογικών οργάνων του Δήμου Ξάνθης με την διαδικασία της περιφοράς ενώ η χρησιμοποίηση ενός
προφανούς μέσου που ευοδώνει την διαλογική συζήτηση, αυτού της τηλεδιάσκεψης, είναι μακριά από
την σκέψη της παρούσας δημοτικής αρχής. Γι' αυτό τόσο για το 1ο θέμα όσο και για το 2ο θέμα η ψήφος
μας είναι ΚΑΤΑ».
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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α)
Εγκρίνει το από 21-4-2020 πρακτικό διενέργειας διαπραγμάτευσης (χωρίς δημοσίευση) της
αρ.Π4/2020 μελέτης της Δ/νσης ΚΠΑΠΠ για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ & ΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ
ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (Αρ.Μελέτης: Π4/2020 της Δ/νσης Κ.Π.Α.Π.Π. του Δήμου
Ξάνθης) ενδεικτικού προϋπολογισμού 22.893,80 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Β)
Την ανάδειξη της επιχείρησης «KOSMOPLUS A.E.», η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 1%
(ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) για την ομάδα Α όπως αυτή αποτυπώνεται στην μελέτη Π4/2020 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.
Γ)
Την ανάδειξη της επιχείρησης «KOSMOPLUS A.E», η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 1%
(ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) για την ομάδα Β όπως αυτή αποτυπώνεται στην μελέτη Π4/2020 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.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Κυριάκος Παπαδόπουλος,
Παναγιώτης Σταυρακάρας και Ιωάννης Παπαχρόνης, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό
μέρος της παρούσης απόφασης.
…………………………………………………………………………………………………………..…
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 24-4-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου
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