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Από το αριθ.4/28-2-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 28

Περίληψη
Συμπλήρωση της με αριθμό 24-2018 προγενέστερης απόφασης της
ΟΕ σχετικά με την απευθείας ανάθεση της προμήθειας
ηλεκτρολογικού υλικού

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα
13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.5213/23-2-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κυριάκου Παπαδόπουλου
(Αντιδημάρχου 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 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
4) Καρά Αχμέτ
2) Ηλιάδης Θωμάς
5) Μποζ Ραμαδάν
3) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
6) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Μπαντάκ Σιαμπάν
3) Μυλωνάς Γεώργιος
2) Λύρατζης Πασχάλης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: «Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην
ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος. Η επιτροπή
μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο
θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει
απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης».
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
εισηγήθηκε τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα (έτσι όπως καταρτίστηκαν) και είναι τα εξής:
1) Συμπλήρωση της με αριθμό 24-2018 προγενέστερης απόφασης της ΟΕ σχετικά με την απευθείας
ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού
2) Έγκριση του από 20-2-2018 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Μελέτη
πεζογέφυρας Κιμμερίων»
3) Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: Υπηρεσίες μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και
αποθήκευσης προϊόντων ψυγείου στα σημεία διανομής για την διανομή του Ε.Π. «Επισιτιστική και
Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ» με τη
διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού
4) Προμήθεια πλυμένου αλατιού λόγω έντονων και απρόβλεπτων γεγονότων
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθούν πρώτα αυτά τα θέματα προς συζήτηση, παρά το
ότι δε συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους, που προκύπτει
από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης των ζητημάτων.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
το περιεχόμενο του θέματος το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Συμπλήρωση της με αριθμό 24-2018 προγενέστερης
απόφασης της ΟΕ σχετικά με την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού» παρά το ότι
δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα
στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής: «Από τη στιγμή που η Οικονομική Επιτροπή με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν
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γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της», έθεσε υπόψη της Επιτροπής την ορθή
επανάληψη της αριθμ.1/2018 απόφασης της Εκτελεστικής επιτροπής σύμφωνα με την οποία εισηγείται στην
ΟΕ την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού, στον προηγούμενο ανάδοχο
ΚΑΤΑΒΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, με την ίδια έκπτωση που είχε δώσει, προκειμένου το τμήμα ηλεκτρολόγων να
είναι σε θέση να αποκαταστήσει τα προβλήματα ελλιπούς φωτισμού που προκύπτουν καθημερινά σε
διάφορες περιοχές του Δήμου Ξάνθης και τα οποία εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη ασφάλεια των
δημοτών και της περιουσίας τους αλλά και να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων».
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Συμπληρώνει τη με αριθμό 24/2018 προγενέστερη απόφασή της σχετικά με την «Απευθείας ανάθεση
της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού» και συγκεκριμένα στο αποφασιστικό μέρος της ως εξής:
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού ποσού 24.800€, στον
προηγούμενο ανάδοχο Καταβελάκη Ιωάννη, με την ίδια έκπτωση που είχε δώσει, προκειμένου το τμήμα
ηλεκτρολόγων να είναι σε θέση να αποκαταστήσει τα προβλήματα ελλιπούς φωτισμού που προκύπτουν
καθημερινά σε διάφορες περιοχές του Δήμου Ξάνθης και τα οποία εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη
ασφάλεια των δημοτών και της περιουσίας τους αλλά και να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων.
Ο δημοτικός σύμβουλος Αχμέτ Καρά ψήφισε Λευκό.
…………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 6-3-2018
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

