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Από το αριθ.3/02-02-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 18

Περίληψη
Τροποποίηση των με αριθμ.πρωτ.17480/27-7-2020 & 18444/31-7-2020
συμβάσεων για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Στην Ξάνθη, σήμερα 2 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική, μέσω
τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.1925/291-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»,
τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του
ΥΠΕΣ, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β’ 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 8 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
6. Παπαδόπουλος Κυριάκος
3. Ελευθεριάδης Απόστολος
7. Παπαχρόνης Ιωάννης
4. Ζερενίδης Ιωάννης
8. Φανουράκης Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Σταυρακάρας Παναγιώτης
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης και αφού εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών, την αριθμ.πρωτ.861/18-1-2021 εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, η οποία έχει ως
εξής:
«Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, την 14/01/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ. στη
Ξάνθη και στο Δημοτικό Κατάστημα, η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας
«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» του άρθρου 221 παρ.11 εδ. β' του Ν.4412/2016, η οποία
συγκροτήθηκε με την με αριθμό 22/21-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης,
προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της τροποποίησης των με αριθμό πρωτ. 17840/27-07-2020 και 18444/3107-2020 συμβάσεων μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και των αναδόχων επιχειρήσεων «ΚΟΥΣΗΣ Α.Ε.» και
«Μ.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής; ήταν παρόντες:
1. Γουναρίδης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης, Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Μπαχαρίδης Ευστράτιος, υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης, μέλος της Επιτροπής και
3. Σεφερίδης Κυριάκος, υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης, μέλος της Επιτροπής.
Η Επιτροπή έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμό 22/21-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης που αφορά
μεταξύ άλλων και τη συγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των προμηθειών
που αφορούν το Ηλεκτρομηχανολογικό Τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ξάνθης.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11 εδ. β' και 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
3. Τις διατάξεις του άρθρου 132 παρ.2 του Ν. 4412/2016.
4. Τη σχετική διάταξη της με αριθμό πρωτ. 23363/10-09-2019 διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για τη συγκεκριμένη προμήθεια του Δήμου Ξάνθης.
5. Την με αριθμό πρωτ. 17840/27-07-2020 σύμβαση για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού, που
υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της επιχείρησης «ΚΟΥΣΗΣ Α.Ε.» η οποία αναρτήθηκε
στο ΚΗΜΔΗΣ στις 27-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007090666) και ισχύει από την ημερομηνία αυτή
(άρθρο 38 παρ.7 του Ν.4412/20Ι6).
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6. Την με αριθμό πρωτ. 18444/31-07-2020 σύμβαση για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού, που

υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της επιχείρησης «Μ.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» η
οποία αναρτήθηκε στο ΚΙΑΜΔΗΣ στις 10-08-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007160986) και ισχύει από
την ημερομηνία αυτή (άρθρο 38 παρ.7 του Ν.44Ι2/2ΟΙ6).
7. Το με αριθμό πρωτ. 34018/11-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά στην
ανάγκη τροποποίησης των παραπάνω συμβάσεων για τον λόγο ότι τα αποθέματα του
ηλεκτρολογικού υλικού έχουν σχεδόν εξαντληθεί (Ομάδων Β και Γ), και έως ότου ορισθεί νέος
ανάδοχος, να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των
δημοτικών κτιρίων, των πάρκων, των παιδικών χαρών καθώς και του ΦΟΠ του Δήμου Ξάνθης.
8. Το με αριθμό 118/2019 Τεύχος του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμο Ξάνθης.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΘΕΤΙΚΑ για την τροποποίηση των με αριθμ. πρωτ. 17840/27-07-2020 και 18444/31-072020 συμβάσεων για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης
και των επιχειρήσεων «ΚΟΥΣΗΣ Α.Ε.» και «Μ.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» αντίστοιχα, οι οποίες
αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ στις 27-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007090666) και 10-08-2020 (ΑΔΑΜ:
20SYMV007160986) και για ποσό που αφορά το της αξίας της αρχικής σύμβασης και συγκεκριμένα, της
Ομάδα Γ στην εταιρεία «ΚΟΥΣΗΣ Α.Ε.» και της Ομάδας B στην εταιρεία «Μ.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ
Ο.Ε.».
Ο ανάδοχοι θα ενημερωθούν για την τροποποίηση των συμβάσεων από την Αναθέτουσα Αρχή».
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.
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
Την τροποποίηση των με αριθμ. πρωτ. 17840/27-07-2020 και 18444/31-07-2020 συμβάσεων για την
προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και των επιχειρήσεων
«ΚΟΥΣΗΣ Α.Ε.» και «Μ.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» αντίστοιχα, οι οποίες αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ
στις 27-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007090666) και 10-08-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007160986) και για
ποσό που αφορά το της αξίας της αρχικής σύμβασης και συγκεκριμένα, της Ομάδα Γ στην εταιρεία
«ΚΟΥΣΗΣ Α.Ε.» και της Ομάδας B στην εταιρεία «Μ.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
Επισημαίνεται ότι οι ανάδοχοι θα ενημερωθούν για την τροποποίηση των συμβάσεων από την
Αναθέτουσα Αρχή.
Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ο οποίος όπως δήλωσε κατά
την άποψή του, δεν μπορεί να τροποποιηθεί η ήδη υπάρχουσα σύμβαση.
…………………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 8-2-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

