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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 9ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Ξάνθης, της 26ης Ioυνίου 2013
Αριθ. απόφασης 176
Περίληψη
Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού δηµοπρασίας
του έργου: Προµήθεια Χρωµάτων, έτους 2013
Στην Ξάνθη και στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα σήµερα 26η Ιουνίου 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ξάνθης, ύστερα από την αριθµ.
πρωτ. 32326/20-06-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη ∆ηµητρίου (Αντιδηµάρχου
Ξάνθης), 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 επτά (7) µέλη
δηλαδή:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Παρόντες
Μπένης ∆ηµήτριος (Πρόεδρος)
Σπυριδόπουλος Νικόλαος
Παπασταµατίου Γεώργιος
Τσεγγελίδης Ιωάννης
Πούλιος Χρήστος
Παπαδόπουλος Κυριάκος
∆ρεµσίζης Ιωάννης

Απόντες
1. Βορίδης ∆ηµήτριος
2. Καλογερής Κρίτων

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το
19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 30373/13-6-2013
εισήγηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας διαγωνισµών, αξιολόγησης προσφορών προµηθειών και εξέτασης
ενστάσεων, σχετικά µε την Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού δηµοπρασίας του έργου: Προµήθεια
Χρωµάτων, έτους 2013 η οποία έχει ως εξής:
Σας αναφέρουµε ότι αφού εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισµού, µε την αριθ. 115/15-52013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, διενεργήθηκε η δηµοπρασία του παρακάτω έργου προµήθειας
υλικών στις 12-6-2013.
Στην δηµοπρασία συµµετείχε µία (1) επιχείρηση,
1. Η επιχείρηση «ΧΗΜΒΙΟΞΑΝ ΕΠΕ» µε προσφορά έκπτωσης 40,20 % (σαράντα κόµµα είκοσι
τοις εκατό).
Ως εκ τούτου παρακαλούµε να εισηγηθείτε στην Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση του
παραπάνω διαγωνισµού στην παραπάνω επιχείρηση.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και κατακυρώνει το πρακτικό δηµοπρασίας του διαγωνισµού που αφορά το έργο: «Προµήθεια
Χρωµάτων έτους 2013» για τις ανάγκες υπηρεσιών του ∆ήµου Ξάνθης, προϋπολογισµού 19.494,89€
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……………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 176/2013.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Μπένης ∆ηµήτριος
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων µελών)
Ακριβές απόσπασµα
Ξάνθη 27-06-2013
Με εντολή
Η Γραµµατέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυροµάτη Αικατερίνη

