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ΑΔΑ: 6ΨΘ1ΩΚ8-ΝΟΙ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 13ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
28ης Ιουλίου 2015
Αριθ. απόφασης

154
Περίληψη
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού
υλικού για λόγους επείγουσας ανάγκης.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 28 Ιουλίου 2015 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 33102/23-07-2015 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης
Κων/νος Τριανταφυλλίδης
Αλεξία Γκιρτζίκη
Απόστολος Αγκόρτζας
Γεώργιος Κολλάρος (αναπληρωματικό μέλος)

Απόντες

1. Τοπ Ισμέτ
2. Αθανάσιος Ξυνίδης
3. Σιαμπάν Μπαντάκ
4. Ερκάν Κίρατζη

Στη θέση του τακτικού μέλους Τοπ Ισμέτ που δήλωσε ότι θα απουσιάζει κλήθηκε
και παρίστατο το αναπληρωματικό μέλος Γεώργιος Κολλάρος.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
αφού εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών, την
αριθ. πρωτ. 32861/23-07-2015 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών η
οποία έχει ως εξής: Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την
απευθείας ανάθεση στην επιχείρηση «ΗΛΕΚΤΡΕΜΠΟΡΙΚΗ – Γιάννης Καταβελάκης», της
προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού, έναντι του ποσού των τριών χιλιάδων διακοσίων
εξήντα έξι ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (3.266,76 €), συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την Υπ. Αποφ. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) –
τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. Η σύμβαση θα διαρκέσει έως ότου
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες δημοπράτησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
και συγκεκριμένα έως αναδείξεως προμηθευτή στον διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση η
σύμβαση λύεται µε την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου της (ενδεικτικός
προϋπολογισμός).
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ’ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) σύμφωνα με τις οποίες: «Η Οικονομική Επιτροπή …..δ)
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και
για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών,
εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις».
2. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 «Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185 Β’).
3. Την με αριθμό 113/86 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ «Καθορισμός δικαιολογητικών για την
εκκαθάριση και εντολή πληρωμής μερικών δαπανών προμηθειών των δήμων και
κοινοτήτων» (ΦΕΚ 81 Β΄).
4. Το γεγονός ότι στο Δήμο μας έχει παραστεί επιτακτική ανάγκη για την απευθείας
ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και ειδικότερα λαμπτήρων,
επειδή κατά το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί αύξηση των κρουσμάτων
κλοπών σε περιοχές της πόλης μας, ιδιαιτέρως όπου ο φωτισμός είναι ελλιπής.
Σημειώνεται ότι οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες οφείλονται σε γεγονότα
απρόβλεπτα και οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση
δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου.
Επίσης επισημαίνεται ότι ο ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια των
συγκεκριμένων ειδών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη (ηλεκτρονικός διαγωνισμός –
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015) .
5. Την εξειδικευμένη πίστωση στον Κ.Α.02.10.6262 του προϋπολογισμού τρέχοντος
έτους, του Δήμου Ξάνθης.
6. Την από 22-07-2015 θεωρημένη σχετική μελέτη, που εκπονήθηκε από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με την οποία το συνολικό ποσό της
ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα ευρώ
και εβδομήντα τριών λεπτών (3.629,73 €), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης
του ΦΠΑ.
7. Την από 22-07-2015 προσφορά της επιχείρησης «ΗΛΕΚΤΡΕΜΠΟΡΙΚΗ – Γιάννης
Καταβελάκης», που εδρεύει στην Ξάνθη (Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 80, ΑΦΜ:
024312303, ΔΟΥ Ξάνθης, Τ.Κ. 67100), η οποία προσφέρει έκπτωση 10% επί της
αναγραφόμενης τιμής του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης (ύψους
3.629,73 €). Το ποσό είναι μέσα σε λογικά πλαίσια και η εταιρία παρουσιάζεται
αξιόπιστη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την απευθείας ανάθεση στην επιχείρηση «ΗΛΕΚΤΡΕΜΠΟΡΙΚΗ – Γιάννης Καταβελάκης»,
της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού, έναντι του ποσού των τριών χιλιάδων
διακοσίων
εξήντα
έξι
ευρώ
και
εβδομήντα
έξι
λεπτών
(3.266,76
€),
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, λόγω της επιτακτικής ανάγκης προμήθειας
ηλεκτρολογικού υλικού και ειδικότερα λαμπτήρων, επειδή κατά το τελευταίο διάστημα
έχει παρατηρηθεί αύξηση των κρουσμάτων κλοπών σε περιοχές της πόλης μας,
ιδιαιτέρως όπου ο φωτισμός είναι ελλιπής .
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την Υπ. Αποφ. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) –
τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. Η σύμβαση θα διαρκέσει έως ότου
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες δημοπράτησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
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και συγκεκριμένα έως αναδείξεως προμηθευτή στον διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση η
σύμβαση λύεται µε την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου της (ενδεικτικός
προϋπολογισμός).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 154/2015.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

Τα μέλη

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 5 Αυγούστου 2015
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου

