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Από το αριθ.1/16-1-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 1

Περίληψη
Έγκριση του από 14-1-2019 πρακτικού για την κατακύρωση της
σύμβασης του έργου «Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κολυμβητηρίου
Δήμου Ξάνθης»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 16 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.645/10-1-2019 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)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Κοινωνία Δημοτών»
Εμμανουήλ Φανουράκης
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 14-1-2019 πρακτικού για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου
«Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης»
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτα αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι
δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, 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 του από 14-1-2019 πρακτικού για την
κατακύρωση της σύμβασης του έργου «Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης»»
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
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 με
αριθμ.πρωτ.969/14-1-2019 εισήγηση της Αικατερίνης Μαυρομάτη, χειρίστρια ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έχει ως
εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του Ν.4412/16, 2.Την αρ. πρωτ. 18919/26.06.2018 Διακήρυξη
ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης ‘’Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης’’ 3.Το Πρακτικό Νο2 της επιτροπής διαγωνισμού, που διαβιβάστηκε μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στις 14-1-2019
Παρακαλώ για την έγκριση του πρακτικού Νο2 της επιτροπής διαγωνισμού ‘’Ηλεκτρομηχανολογικές
μελέτες κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης’’»(συνημμένο), σύμφωνα με το οποίο
εισηγείται την
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ της σύμβασης της μελέτης ‘’Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κολυμβητηρίου Δήμου
Ξάνθης’’ στην εταιρεία μελετών ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ, με μέσο ποσοστό
έκπτωσης 80,63% και συνολική προσφερόμενη τιμή 21.838,50€»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το σχετικό πρακτικό της επιτροπής, το οποίο έχει
ως εξής:
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«Στην Ξάνθη σήμερα, στις 14 – 1 – 2019, ημέρα Δευτέρα, και σε συνέχεια των από 11-09-2018 και
2-10-2018 συνεδριάσεων της συνήλθε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ξάνθης στις 9:30, η Επιτροπή Διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την με αρ.160/25-07-2018 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης και αποτελείται από τους:
α) Τζιάτζη Αριστείδη ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών του Δήμου Αβδήρων ως πρόεδρο,
β) Μελέτιο Τερζόγλου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών του Δήμου Ξάνθης, και
γ) Ιωάννη Δουκέλη
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό από
το Τ.Ε.Ε., ως μέλη
έχοντας υπ’ όψη:
1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. την με αριθμ. 122/18-06-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης με την οποία
καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης
3. την υπ’ αριθ. 219/10-10-2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με την οποία αναδείχτηκε ως
προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ, με
μέση έκπτωση 80,63%,
4. Την από 29-10-2018 πρόσκληση του Δήμου Ξάνθης μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, τα οποία ο οικονομικός φορέας υπέβαλε στον
Δήμο Ξάνθης ηλεκτρονικά, καθώς και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή τους, σε έντυπη και πρωτότυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος έλαβε αριθμό
πρωτοκόλλου 32888/13-11-2018 και παραδόθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως ενσφράγιστος στην
Επιτροπή,
συνεδρίασε την 18-12-2018 και αφού έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, διαπίστωσε την πληρότητα
και την εγκυρότητα τους, πλην της Φορολογικής Ενημερότητα της εταιρίας και της Βεβαίωσης από τη
Δ/νση Εισφορών του Υπουργείου Εργασίας ότι η εταιρία δεν έχει οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, τα
οποία ήταν σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής του αλλά δεν ήταν κατά την ημέρα συνεδρίασης της
επιτροπής, και με το από 07-01-2019 έγγραφό της, έχοντας υπόψη το άρθρο 4.2 της διακήρυξης, ζήτησε εκ
νέου την υποβολή των παραπάνω εγγράφων.
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα, την 08-01-2019 μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ
ηλεκτρονικά, τα ζητηθέντα δικαιολογητικά, καθώς και τον σφραγισμένο φάκελο με τα έγγραφα που
ζητήθηκαν σε πρωτότυπη μορφή στο πρωτόκολλο του Δήμου, με αριθμό πρωτοκόλλου 811/11-01-2019, ο
οποίος και παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπίστωσε
την πληρότητα και την εγκυρότητα τους,
εισηγείται προς τη Οικονομική επιτροπή:
Να κατακυρωθεί η σύμβαση της μελέτης «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ» στην εταιρία μελετών «ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 80,63% δηλαδή συνολική προσφερόμενη τιμή
21.838,50 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., επειδή η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή» και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει το από 14-1-2019 πρακτικό για την κατακύρωση της σύμβασης της μελέτης:
«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ».
Β) Την κατακύρωση της σύμβασης της μελέτης «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» στην εταιρία μελετών «ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 80,63% δηλαδή συνολική προσφερόμενη τιμή
21.838,50 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., επειδή η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
…………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 18-1-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

