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ΑΔΑ: Β8Δ4ΩΚ8-ΝΡΡ

Από το 9ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
19ης Ιουνίου 2015
Αριθ. απόφασης

116
Περίληψη
Κατακύρωση
Ανοιχτού
Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων
και Γαλακτοκομικών Προϊόντων έτους 2015»
όσον αφορά το σκέλος του διαγωνισμού
:Φρούτα και Λαχανικά για το Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του
Δήμου Ξάνθης.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 19 Ιουνίου
2015 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 25602/15-06-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δήμαρχος Ξάνθης), η
οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα
της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6) μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
2.Κων/νος Τριανταφυλλίδης
3.Ερκάν Κίρατζη
4.Σιαμπάν Μπαντάκ
5.Απόστολος Αγκόρτζας
6.Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης

Απόντες
1.Τοπ Ισμέτ
2.Αθανάσιος Ξυνίδης
3.Αλεξία Γκιρτζίκη

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
αφού εισηγήθηκε το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη των μελών της
την υπ΄αριθ.24793/09-06-2015 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών
η οποία έχει ως εξής: «Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτ. 24764/9-06-2015

πρακτικό κατακύρωσης διαγωνισμού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών,
αξιολόγησης προσφορών και εξέτασης ενστάσεων, η οποία συγκροτήθηκε με τη
με αριθμό 265/29-12-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ξάνθης. Το εν λόγω πρακτικό αφορά την
κατακύρωση για τον ανοιχτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων και Γαλακτοκομικών
Προϊόντων έτους 2015» και συγκεκριμένα για το σκέλος των Φρούτων &
Λαχανικών, οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι όροι της διακήρυξης του οποίου
εγκρίθηκαν με την αριθ. 16/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψη την αριθ. πρωτ. 1574/15-01-2015
διακήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, την εξέταση των δικαιολογητικών,
τις συνημμένες αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης με αριθ. πρωτ. 4128-07/05/2015 και 4907-18/05/2015,
την με αριθ. 71-27/04/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τις
οικονομικές προσφορές των εταιρειών:
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1.
Φλώρου Αναστασία
Στην κατηγορία Φρούτων & Λαχανικών, με ποσοστό έκπτωσης 5% (πέντε
εκατό).
2.
Κωνσταντίνος Δαγκούλης & Σία Ε.Ε
Στην κατηγορία Φρούτων & Λαχανικών, με ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα
εκατό).
Προτείνει την κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το σκέλος
αφορά την κατηγορία Φρούτα & Λαχανικά:
Στην εταιρεία Φλώρου Αναστασίας με ποσοστό έκπτωσης 5% (πέντε
εκατό).
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
1. Την υπ΄αριθ. 265/29-12-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά
τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών
και εξέταση ενστάσεων για το έτος 2015.
2. Την υπ΄αριθ. 16/2015 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός
των όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια τροφίμων
και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2015»
3. Την υπ΄αριθ. 1574/15-01-2015 διακήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
4. Την υπ΄αριθ.45/2015 απόφαση της Οικονομική Επιτροπής που αφορά το
πρακτικό εξέτασης ένστασης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την
προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2015.
5. Την υπ΄αριθ. 71/27-4-2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής για την
κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού.
6. Την υπ΄αριθ. 4128/7-5-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης.
7. Την
υπ΄αριθ.
4907/18-05-2015
απόφαση
του
Γενικού
Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης.
8. Το υπ΄αριθ. 24764/09-06-2015 πρακτικό κατακύρωσης διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού «Προμήθεια
Τροφίμων και Γαλακτοκομικών Προϊόντων έτους 2015 για το σκέλος που αφορά
την κατηγορία Φρούτα και Λαχανικά για το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης του Δήμου Ξάνθης, στην εταιρεία Φλώρου Αναστασία με ποσοστό
έκπτωσης 5%.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 116/2015.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 6 Ιουλίου 2015
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου

