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Από το αριθ.3/6-2-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 23

Περίληψη
Έγκριση του από 4-2-2019 πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού
του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΗΣ»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 6 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.2729/31-1-2019 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 5 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
4) Μποζ Ραμαδάν
2) Ηλιάδης Θωμάς
5) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
3) Καρά Αχμέτ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Μπαντάκ Σιαμπάν
2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος

3) Λύρατζης Πασχάλης
4) Μυλωνάς Γεώργιος

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Αναστάσιος Θεοδωρίδης ενημέρωσε εγκαίρως τον
Πρόεδρο και στη θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος Δέσποινα Παρτσαλίδου
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 μίσθωσης μηχανημάτων λόγω έντονων και απρόβλεπτων γεγονότων
2) Έγκριση του από 4-2-2019 πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΗΣ»
3) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων»
4) Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της προμήθειας με τίτλο:
“ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
ΤΥΠΟΥ LED”
5) Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την εκπροσώπηση δημοτικών συμβούλων
ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Θράκης στις 12-2-2019
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

ΑΔΑ: Ω5ΩΡΩΚ8-ΚΞΞ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Έγκριση του από 4-2-2019 πρακτικού κατακύρωσης του
διαγωνισμού του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΗΣ»» 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.2947/5-2-2019 εισήγηση του Χοτζιάρ Χακή, χειριστή του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16. 2.Την Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΛΕΥΚΗΣ». 3.Το Πρακτικό Νο2 της επιτροπής διαγωνισμού του παραπάνω έργου, όπως αυτό παράχθηκε
και μου στάλθηκε ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ από την επιτροπή
διαγωνισμού του παραπάνω έργου.
Παρακαλώ για την έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας κατακύρωσης σύμφωνα με το
πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του εν λόγω έργου με το οποίο εισηγείται την κατακύρωση της
σύμβασης στον μειοδότη ΔΟΒΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.) με ποσοστό έκπτωσης 50,69%.».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το σχετικό πρακτικό, το οποίο έχει
ως εξής:
«Στην Ξάνθη, στις 04.02.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Δήμου Ξάνθης,
οι κατωτέρω:
1. Καμπούρη Σουλτάνα, ΠΕ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. Δήμου Ξάνθης, ως
Πρόεδρος της Ε.Δ.
2. Ποιμενίδης Βασίλειος, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ως μέλος
3. Τοροσίδης Ευστάθιος, ΠΕ Γεωπόνος στο Δήμο Μύκης, ως μέλος που αποτελούμε την Επιτροπή
Διαγωνισμού (Ε.Δ.), σύμφωνα με την αριθ. 268/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Ξάνθης και έχοντας υπόψη:
1. την με αριθ. πρωτ. 29585/16.10.2018 Διακήρυξη (18PROC003848322) για το έργο του θέματος
2. το από 21/12/2018 Πρακτικό (10 Πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη του
μειοδότη εκτέλεσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΛΕΥΚΗΣ»
1. τη με αρ. 9/16-01-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, με την οποία
εγκρίνεται το από 21/12/2018 Πρακτικό (10 Πρακτικό) του Διαγωνισμού του έργου του θέματος
2. την από 18-01-2019 κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του από 21/12/2018 Πρακτικού (ιου
Πρακτικού) σε όλους τους προσφέροντες και παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των
λοιπών συμμετεχόντων, μέσω της λειτουργικότητας της « Επικοινωνίας»,
3. το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία προδικαστική προσφυγή επί της ανωτέρω Απόφασης στην
οριζόμενη προθεσμία των δέκα ημερών (δηλαδή έως στις 28/01/2019) από την ηλεκτρονική
κοινοποίηση της απόφασης, κατά το άρθρο 4.3 της διακήρυξης του έργου.
4. την από 18-01-2019 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών του μειοδότη ΔΟΒΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΏΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.,
ως «προσωρινού αναδόχου», μέσω της λειτουργικότητας της « Επικοινωνίας»
5. την από 31-01-2019 αίτηση (με αρ. πρωτ. εισερχομένου 2560 στο Δήμο Ξάνθης) του «προσωρινού
αναδόχου» ΔΟΒΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΏΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.), με την οποία κατέθεσε τα δικαιολογητικά που
καθορίζονται στα άρθρα 23.2-23.6 της διακήρυξης διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο,
6. την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στα άρθρα 23.2-23.6 της διακήρυξης
του διαγωνισμού, τα οποία υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στις 30/01/2019 μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» προσήλθαμε για τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού
αναδόχου».
Αφού διαπιστώθηκε η εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών μέσω του συστήματος και η
εμπρόθεσμη κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών, προβήκαμε στην αποσφράγισή του και στον
έλεγχο των δικαιολογητικών σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού και καταλήξαμε ότι αυτά είναι
πλήρη, πλην της υπεύθυνης δήλωσης που δεν ήταν Ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο
του οικονομικού φορέα. Σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης ζητήθηκε από τον οικονομικό φορέα
μέσω της επικοινωνίας του συστήματος η υπεύθυνη δήλωση και Ψηφιακά υπογεγραμμένη, η οποία εστάλη
αυθημερόν. Στη συνέχεια τα δικαιολογητικά μονογράφησαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Η διαδικασία
ελέγχου ολοκληρώθηκε αυθημερόν με τη σύνταξη του παρόντος Πρακτικού.
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Κατά συνέπεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική
επιχείρηση ΔΟΒΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΏΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.) με σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά της, χωρίς ΦΠΑ: εκατόν
εξήντα τρεις χιλιάδες είκοσι εννιά ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (163.029,66 €) και με μέση έκπτωση πενήντα
κόμμα εξήντα εννιά τοις εκατό (50,69 96).
Η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλλει το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο του παρόντος πρακτικού στην
αναθέτουσα αρχή μέσω του συστήματος προς έγκριση».
Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Αχμέτ Καρά διότι όπως δήλωσε κατά την άποψή του η εν
λόγω εισήγηση, θα μπορούσε να έρθει ως τακτικό θέμα.
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
Α)
Εγκρίνει το από 4-2-2019 πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΗΣ».
Β)
Κατακυρώνει τη σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση ΔΟΒΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΏΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.) με σύνολο
δαπάνης έργου κατά την προσφορά της, χωρίς ΦΠΑ: εκατόν εξήντα τρεις χιλιάδες είκοσι εννιά ευρώ
και εξήντα έξι λεπτά (163.029,66 €) και με μέση έκπτωση πενήντα κόμμα εξήντα εννιά τοις εκατό
(50,69 96), για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σχετικό πρακτικό.
Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Αχμέτ Καρά για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό
μέρος της παρούσης απόφασης.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 12-2-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

