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ΑΔΑ: ΨΒ6ΗΩΚ8-ΜΧΩ

Από το αριθ.5/19-3-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 46

Περίληψη
Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας φρέσκου
γάλακτος (αφορά τις καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης έργου της
Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης), μέχρι της ολοκλήρωσης της διαδικασίας
του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, με τίτλο «Προμήθεια
τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2018»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 19 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.8406/15-3-2018 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 7 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
5) Μπαντάκ Σιαμπάν
2) Ηλιάδης Θωμάς
6) Μποζ Ραμαδάν
3) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
7) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
4) Καρά Αχμέτ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Λύρατζης Πασχάλης
2) Μυλωνάς Γεώργιος
(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) Έγκριση του από 16-3-2018 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών που αφορά την
«Προμήθεια χρωμάτων έτους 2017»
2) Έγκριση του από 16-3-2018 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών που αφορά την
υπηρεσία «Εργασίες συντήρησης & επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης»
3) Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας φρέσκου γάλακτος (αφορά τις καθαρίστριες με
σύμβαση μίσθωσης έργου της Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης), μέχρι της ολοκλήρωσης της διαδικασίας
του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών
προϊόντων έτους 2018»
4) Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για άσκηση αίτησης ακύρωσης και παράστασης
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής
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 «Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας
φρέσκου γάλακτος (αφορά τις καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης έργου της Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης),
μέχρι της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, με τίτλο «Προμήθεια
τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2018» παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια
διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του
ζητήματος.
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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
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 τη
αριθμ.πρωτ.7661/12-3-2018 εισήγηση του τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010), σύμφωνα με τις
οποίες η Οικονομική Επιτροπή μεταξύ άλλων έχει και ως αρμοδιότητα να αποφασίζει αιτιολογημένα για τις
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης
έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 2) Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με
το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) και αφορά τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες
α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών, γ.
πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των
Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων. 3) Τη με αριθμό 2/12542/0022/03 (ΦΕΚ Β 441/14-4-03)
ΚΥΑ με τίτλο «Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και μέτρα προληπτικής ιατρικής» όπως αυτή τροποποιήθηκε μερικά από τη με αριθμό
2/65786/0022/03 (ΦΕΚ 1892 Β’/19-12-03) ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία στις ειδικότητες υπαλλήλων που
αναφέρονται σε αυτήν, χορηγείται μεταξύ άλλων και ένα (1) λίτρο γάλα φρέσκο ή μακράς διαρκείας. 4) Τη
με αριθμό 73/27-03-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που αφορά την κατ’ αρχάς έγκριση
διενέργειας διαγωνισμού της παραπάνω προμήθειας για το έτος 2017 και το διαγωνισμό που προκηρύχθηκε
κατόπιν αυτής. 5) Το με αριθμό πρωτ. 2835/26-01-2018 συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου
Ξάνθης και της επιχείρησης « Γεώργιος- Παύλος Β. Ζησίμου », το οποίο ανήλθε στα 68.794,05 €. 6) Το
ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφέρει η επιχείρηση « Γεώργιος- Παύλος Β. Ζησίμου » κατά τη διενέργεια
του διαγωνισμού του έτους 2017 το οποίο ανέρχεται στο ποσοστό 10,50 %. 7) Η με αριθμ. 8/05-03-2018
απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ξάνθης.
Κατόπιν των παραπάνω σας διαβιβάζουμε Ενδεικτικό Προϋπολογισμό των προς προμήθεια ειδών
και παρακαλούμε να εισηγηθείτε στη Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης, όσον αφορά την απευθείας
ανάθεση της προμήθειας φρέσκου γάλατος (αφορά τις καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης έργου της Α΄
Βάθμιας Εκπαίδευσης ), ποσού 7.454,66 €, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης για την προμήθεια αυτών,
όπως αναλύεται παραπάνω, και μέχρι της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού
Διαγωνισμού, ο οποίος θα ξεκινήσει άμεσα.»
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 ΟΜΟΦΩΝΑ
Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας φρέσκου γάλατος (αφορά τις καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης
έργου της Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης), ποσού 7.454,66€, στην επιχείρηση «Γεώργιος- Παύλος Β. Ζησίμου»
με ποσοστό έκπτωσης 10,50% λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης για την προμήθεια αυτών, όπως αναλύεται
παραπάνω στην εν λόγω εισήγηση και μέχρι της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού
Διαγωνισμού, ο οποίος θα ξεκινήσει άμεσα.
…………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 20-3-2018
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

