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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 12ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 13ης Ιουνίου 2012.

Αριθ. απόφασης 186

Περίληψη
Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας του
έργου: «Προμήθεια ξυλείας έτους 2012»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 13 Ιουνίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη Δημητρίου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), αριθ.πρωτ. 34956/07-06-12,
όπου επιδόθηκε κανονικά στο ν καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 7 5 του Ν.
3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν
σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη
δηλαδή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Παρόντες
Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος)
Μπεκτές Σαμπρή
Κυριακίδης Αλέξανδρος
Πούλιος Χρίστος
Παπασταματίου Γεώργιος
Δρεμσίζης Ιωάννης
Βασιλούδης Ηλίας
Τσεγγελίδης Ιωάννης

Απόντες
1. Καλογερής Κρίτων

Ο Πρόεδρο ς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το ()
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με αριθ. πρωτ. 32563/25-05-2012 εισήγηση της
Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και εξέτασης ενστάσεων (άρθρο
46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), η οποία έχει ως εξής:
Θέμα: Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Προμήθεια ξυλείας έτους 2012»,
προϋπολογισμού μελέτης 20.616,03€ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
Σας αναφέρω ότι αφού καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού, με την αριθ. 159/2012
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης, διενεργήθηκε η δημοπρασία του παραπάνω έργου προμήθειας
στις 23-5-2012.
Στην δημοπρασία συμμετείχε μία (1) επιχείρηση:
1. Η επιχείρηση «Ξυλεία Κρασνίδη Α.Ε.» με προσφορά έκπτωσης 5% (πέντε τοις εκατό)
Επειδή η προσφορά της επιχείρησης Νο 1 «Ξυλεία Κρασνίδη Α.Ε.» είναι συμφερότερη ως προς το ποσοστό
έκπτωσης που προσφέρει για το Δήμο Ξάνθης, η Επιτροπή προτείνει την κατακύρωση του παραπάνω
διαγωνισμού στην παραπάνω επιχείρηση με την επωνυμία «Ξυλεία Κρασνίδη Α.Ε.», με τις τιμές της
προσφοράς της, δηλαδή έκπτωση 5%.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
ο

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και κατακυρώνει το πρακτικό δημοπρασίας του έργου: «Προμήθεια ξυλείας έτους 2012»,
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προϋπολογισμού 20.616,03€ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης στην επιχείρηση με την
επωνυμία «Ξυλεία Κρασνίδη Α.Ε.», και με τις τιμές της προσφοράς της, δηλαδή έκπτωση 5% (πέντε τοις
εκατό).
………………………………………………………………………………….................................................
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 186/2012.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 15/06/2012
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Κακίση Κ. Μαρία

