ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 7ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 15ης Mαϊου 2013
Αριθ. απόφασης 118

Περίληψη
Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού
δημοπρασίας του έργου : Προμήθεια
απορρυπαντικών και συναφών ειδών
έτους 2013

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 15 Μαϊου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη Δημητρίου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), αριθ.πρωτ. 20857/09-05-13,
όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 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:
Απόντες
Παρόντες
1. Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος)
1. Καλογερής Κρίτων
2. Πούλιος Χρίστος
3. Βορίδης Δημήτριος
4. Παπαδόπουλος Κυριάκος
5. Δρεμσίζης Ιωάννης
6. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
7. Παπασταματίου Γεώργιος
8. Τσεγγελίδης Ιωάννης
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το
10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 19674/26-04-2013
αναφορά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (36/6-2-13 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ξάνθης) σχετικά με την κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας του έργου : Προμήθεια απορρυπαντικών
και συναφών ειδών έτους 2013, προϋπολογισμού 23.094,91 η οποία έχει ως εξής:
Σας αναφέρω ότι αφού εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού, με την αριθ. 92/10-4-2013
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, διενεργήθηκε η δημοπρασία του παρακάτω έργου προμήθειας υλικών
στις 24-4-2013.
Στην δημοπρασία συμμετείχαν δύο (2) επιχειρήσεις,
1. Η επιχείρηση «Μπλιούμη Θεοφανεία» με προσφορά έκπτωσης 51% (πενήντα ένα τοις εκατό).
2. Η επιχείρηση «Καλογιάννη Μαγδαληνή» με προσφορά έκπτωσης 45% (σαράντα πέντε τοις
εκατό).
Επειδή η προσφορά Νο:1 της επιχείρησης «Μπλιούμη Θεοφανεία», κρίνεται συμφερότερη, λόγω του
ποσοστού έκπτωσης που προσφέρει, για τον Δήμο Ξάνθης, η Επιτροπή προτείνει την κατακύρωση του
παραπάνω διαγωνισμού στην επιχείρηση «Μπλιούμη Θεοφανεία» με τις τιμές της προσφοράς του
δηλαδή έκπτωση 51%.
Κατόπιν τούτου παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση του
παραπάνω διαγωνισμού στην παραπάνω επιχείρηση.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και κατακυρώνει το πρακτικό δημοπρασίας του διαγωνισμού που αφορά το έργο: «Προμήθεια
απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους 2013», προϋπολογισμού 23.094,91€ στην επιχείρηση
ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ με τις τιμές της προσφοράς της και ποσοστό έκπτωσης 51%.
………………………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 118/2013.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος
(Υπογραφή)

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 16-05-2013
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυρομάτη Αικατερίνη

