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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 12ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
10ης Ιουλίου 2015
Αριθ. απόφασης

136
Περίληψη
Εκδίκαση
ενστάσεων
και
έγκριση
αποτελέσματος
δημοπρασίας
του
έργου
«Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού στην
Τ.Κ. Νεοχωρίου της Δ.Ε. Σταυρούπολης».

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 10 Ιουλίου
2015 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 29884/06-07-2015 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 επτά (7) μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
2.Κων/νος Τριανταφυλλίδης
3.Ερκάν Κίρατζη
4.Σιαμπάν Μπαντάκ
5.Απόστολος Αγκόρτζας
6.Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης
7.Αθανάσιος Ξυνίδης

Απόντες
1.Τοπ Ισμέτ
2.Αλεξία Γκιρτζίκη

Γίνεται μνεία ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος Απόστολος Αγκόρτζας προσήλθε κατά
τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη των μελών της την
υπ΄αριθ.29882/06-07-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως
εξής: Σας αναφέρω ότι στις 1-7-15 έγινε η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου
του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Νεοχώριου της Δ.Ε.
Σταυρούπολης».
Κατά του εν λόγω πρακτικού δημοπρασίας υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα δύο υπομνήματα,
που ζητούν ακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και δύο έγγραφα, που
ζητούν να θεωρηθεί άγονη η δημοπρασία, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτά.
Συνημμένα σας υποβάλλεται η γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατόπιν
αυτού σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την εκδίκαση των εν
λόγω ενστάσεων και την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του
προαναφερόμενου έργου, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 27 του
Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής το Πρακτικό 1 το οποίο έχει ως
εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ

1

Διεξαγωγής ανοικτής δημοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα επί
μέρους ποσοστά έκπτωσης (σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3669/2008) για την
ανάδειξη αναδόχου του έργου:
« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΗΣ
ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ », προϋπολογισμού 510.000,00 ευρώ με
Φ.Π.Α.:
Στην Ξάνθη στις 1-7-2015 ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, η Επιτροπή Διαγωνισμού που ορίστηκε με την αρ.
14426/15-04-2015 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης
και αποτελείται από τους :
α) Αβραμίδη Χαράλαμπο, Πολιτικό Μηχ/κό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Ξάνθης ως πρόεδρο,
β) Στεφανόπουλο Κυριάκο, Αρχιτέκτονα Μηχ/κό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Ξάνθης ως μέλος,
γ) Μακρή Ευαγγελία, Πολιτικό Μηχ/κό Τ.Ε. της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Δήμου
Ξάνθης ως μέλος
έχοντας υπόψη:
1. την με αριθμ. 60/06-04-2015 απόφαση Οικονομική Επιτροπής Δήμου Ξάνθης με
την οποίαν εγκρίθηκε η κατάρτιση των όρων δημοπρασίας.
2. την περίληψη διακήρυξης της δημοπρασίας, που δημοσιεύθηκε στα φύλλα με
αριθμό
:
11254/9.4.2015
της
εφημερίδας
«ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»,
5146/9.4..2015 της εφημερίδας «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ», 9428/9.4.2015 της εφημερίδας
«ΕΜΠΡΟΣ», 4945/9.4..2015, της εφημερίδας «ΘΡΑΚΗ», 319/15.4.2015 της
εφημερίδας «ΤΟΛΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ »και στο αρ. 128/9-4-2015 Φ.Ε.Κ. (τεύχος
ΔΔΣ)
3. την με αριθμ. 79/26-05-2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Ξάνθης
με την οποία, μετά το από 5-5-2015 Πρακτικό της Άγονης
Δημοπρασίας του έργου, καθορίζεται ως νέα ημερομηνία δημοπράτησης η 116- 2015
4. την αριθμ. 120/19-6-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ξάνθης
με την οποία, μετά το από 11-6-2015 Πρακτικό της Άγονης
Δημοπρασίας του έργου, καθορίζεται ως νέα ημερομηνία δημοπράτησης η 17- 2015
συνήλθε
σήμερα για την διεξαγωγή του διαγωνισμού παρουσία και του κ.
Κεχαγιά
Κων/νου
εκπροσώπου
του
Συνδέσμου
Πτυχιούχων
Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων Ν. Ξάνθης.
Στην αρχή και ώρα 9.30 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της
δημοπρασίας και κάλεσε τις ενδιαφερόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις να καταθέσουν
τις προσφορές τους. Κατέθεσαν προσφορά με την σειρά που εμφανίσθηκαν οι
παρακάτω εργοληπτικές επιχειρήσεις. :
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Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.

2

ΜΕΔΟΥΣΑ

3

ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

4

ΤΣΗΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.

5

ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.

Α.Ε.

Η Επιτροπή Δημοπρασίας έλεγξε την νομιμοποίηση των
προσώπων που τις
υπέβαλαν, καταχώρησε τις προσφορές κατά σειρά κατάθεσης των, στην κατάσταση
συμμετασχόντων η οποία επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό της δημοπρασίας. Όλοι οι
φάκελοι αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό προσέλευσης των ενδιαφερόμενων όπως
καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφτηκαν από τα μέλη της επιτροπής .
Επειδή είχε πλέον παρέλθει η ώρα λήξη επίδοσης προσφορών (άρθρο 18 της
Διακήρυξης Δημοπρασίας) και κανείς άλλος δεν προσήλθε, ο πρόεδρος της επιτροπής
κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του
άρθρου 22 του ν. 3669/2008. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινώνησε
με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει ένα έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς
προσφορές κατά την παρ. 3.4. του άρθρου 3 και την παρ. 4.1 του άρθρου 4 της
Διακήρυξης Δημοπρασίας και διαπίστωσε ότι δεν έχει κατατεθεί καμία προσφορά.
Κατόπιν οι φάκελοι που περιείχαν τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής ανοίχθηκαν από την
επιτροπή και για κάθε φάκελο προσφοράς καταγράφηκε στην κατάσταση
συμμετασχόντων τα έγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονταν (χωρίς ταυτόχρονα να
ελεγχθεί το νομότυπο και η πληρότητα τους), μονογράφησαν από τα μέλη της
επιτροπής και ελέγχθηκε η βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ.
Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφτηκαν από
τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία τους για
κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν, μετά από
λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά
μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφηκε από τα
μέλη της Ε.Δ και αποτελεί μέρος του πρακτικού.
Κατόπιν η Ε.Δ. ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά
μειοδοσίας, έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, το δικαίωμα
συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης
Δημοπρασίας), την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της Διακήρυξης με βάση τα
δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα
άρθρα 23 και 24 .
Στη συνέχεια έλεγξε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια
σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 και σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο
σύστημα υποβολής προσφορών. Ελέγχθηκε η πληρότητα υπογραφών και μονογραφών
(κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ.6-8 του Ν.3669/08) στο Έντυπο
Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων. Ελέγχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 24.2
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της διακήρυξης, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των
διαγωνιζομένων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών
έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους.
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή
Διαγωνισμού, η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του
Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους, όπως αυτή (τυχόν
διορθώθηκε ) από την Ε.Δ.
Για τον έλεγχο ορθότητας στον υπολογισμό της Εμ, από τους διαγωνιζόμενους, η Ε.Δ.
ελέγχει τις δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα Δαπανών κατά
την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών με
Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), υπολογίστηκε
με την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο μειοδότης.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ.
δεν απορρίπτει καμία προσφορά.
Με τα υπ’ αριθμ . 29139/1-7-2015 και 29141/1-7-2015 έγγραφα, η Ε.Δ. απέστειλε
φαξ προς την Ε.Τ.Α.Α. Ξάνθης και Ε.Τ.Α.Α. Καβάλας αντίστοιχα,
προκειμένου να
εξακριβωθεί η γνησιότητα των υποβληθέντων εγγυητικών επιστολών.
Κατόπιν κατάρτισε πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας, ως
κάτωθι :
ΠΟΣΟΣΤΟ
A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
(%)

1

ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

53,41

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.

34,33

3

ΜΕΔΟΥΣΑ Α.Ε.

23,96

4

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.

12,00

5

ΤΣΗΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ
Ο.Ε.

6,00

6

ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

5,58

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η διαδικασία ελέγχου όλων των διαγωνιζομένων ολοκληρώθηκε αυθημερόν.
Μετά τα ανωτέρω αποφασίστηκε από όλα τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, με
σύνταξη σχετικής πράξης, να αναρτηθεί η ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής
την Τετάρτη 1-7-2015 και ώρα 14:30 μ.μ. στον πίνακα ανακοινώσεων της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με την οποία
γνωστοποιείται στους
διαγωνιζόμενους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να
υποβάλλουν
(ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω
ανακοίνωση.
H επιτροπή αποφάσισε επίσης να συνεδριάσει εκ νέου μετά την παρέλευση των πέντε
(5) ημερών για να διαπιστώσει την υποβολή ή μη ενστάσεων κατά του διαγωνισμού.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΥ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜ.
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΗ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)
1.
ΜΑΚΡΙΔΗ ΑΤΕ
53,41
2.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.
34,33
3.
ΜΕΔΟΥΣΑ Α.Ε.
23,96
4.
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.
12,00
5.
ΤΣΗΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.
6,00
6.
ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5,58
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών το Πρακτικό 2 το οποίο έχει ως εξής:
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (2)
Διεξαγωγής ανοικτής δημοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα επί
μέρους ποσοστά έκπτωσης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου :
« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜ.
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ» , προϋπολογισμού 510.000,00 € με Φ.Π.Α.
Στην Ξάνθη, στις 6-7-2015 ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, και ώρα 14:30 μμ. η Επιτροπή Διαγωνισμού που
ορίστηκε με την αρ. 14426/15-4-2015 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Ξάνθης, και αποτελείται από τους:
α) Αβραμίδη Χαράλαμπο, Πολιτικό Μηχανικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Ξάνθης ως πρόεδρο,
β) Στεφανόπουλο Κυριάκο , Αρχιτέκτονα Μηχανικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Ξάνθης ως μέλος, και
γ) Μακρή Ευαγγελία , Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Ξάνθης ως μέλος
συνήλθε εκ νέου και διαπίστωσε ότι :
α) Με το υπ’ αρ. 624/1-7-2015 έγγραφο του Γραφείου Ε.Τ.Α.Α. Ξάνθης αναγνωρίζεται
η γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, που
υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό και εκδόθηκαν από το γραφείο Ξάνθης , και το υπ’ αρ.
1625/1-7-2015 έγγραφο του Γραφείου Ε.Τ.Α.Α. Καβάλας, στο οποίο αναφέρεται ότι
δεν έχουν επιστραφεί και παραμένουν σε ισχύ οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των
διαγωνιζομένων που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό και εκδόθηκαν από το γραφείο
Καβάλας.
β) Μέσα στη νόμιμη προθεσμία των 5 ημερών, υποβλήθηκαν τα κάτωθι :
Υπόμνημα της «Μολώζη Δ.- Ευφραιμίδης Α. Ο.Ε.»
Υπόμνημα του κ. Παπαδόπουλου Α.
Το από 2-7-20156 έγγραφο της «Κόσυνθος Α.Ε.»
Το από 2-7-2015 έγγραφο της «Δοβρίδης Α.Ε.»
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης
Δημοπρασίας αποφάσισε την σύνταξη γνωμοδότησης επί των υποβληθέντων
εγγράφων-υπομνημάτων.
Κατόπιν τούτου ολοκλήρωσε το παρόν πρακτικό (2).
Επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό :
το Πρακτικό 1 της Ε.Δ. με τα συνημμένα του (με πίνακα δικαιολογητικών
συμμετασχόντων στον διαγωνισμό- πίνακα οικονομικών προσφορών κατά σειρά
μειοδοσίας - .πίνακα ελέγχου ομαλότητας των προσφορών)
Η από 6-7-2015 γνωμοδότηση της Ε.Δ.
Το από 2-7-2015 Υπόμνημα της «Μολώζη Δ.- Ευφραιμίδης Α. Ο.Ε.»
Το από 2-7-2015 Υπόμνημα του κ. Παπαδόπουλου Α.
Το από 2-7-2015 έγγραφο της «Κόσυνθος Α.Ε.»
Το από 2-7-2015 έγγραφο της «Δοβρίδης Α.Ε.»

Τέλος η επιτροπή διαγωνισμού επι των υποβληθέντων εγγράφων –υπομνημάτων στο
διαγωνισμό του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού στην Τ.Κ.Νεοχωρίου της
Δημ.Ενότητας Σταυρούπολης γνωμοδότησε ως εξής:
Έχοντας υπόψη το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου όπου
σημειώνεται : «Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει
γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα
έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταμένη Αρχή, η
οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική
απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα»
γνωμοδοτούμε σχετικά με τα υποβληθέντα
υπομνήματα και έγγραφα:
το από 2-7-2015 υπόμνημα της εταιρείας «Μολώζης Δ.- Ευφραιμίδης Α.
Ο.Ε.»
το από 2-7-2015 υπόμνημα του Παπαδόπουλου Α.
το από 2-7-2015 έγγραφο της εταιρείας ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε.
το από 2-7-2015 έγγραφο της εταιρείας ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.
1. Κατ’ αρχάς η Επιτροπή διαπιστώνει το εμπρόθεσμο της υποβολής των
υπομνημάτων – εγγράφων αφού υποβλήθηκαν εντός της νόμιμης προθεσμίας
των πέντε (5) ημερών.
2. Απορρίπτουμε τα υποβληθέντα υπομνήματα - έγγραφα για του κάτωθι
βάσιμους λόγους:
α) Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3669/2008 «Ενστάσεις κατά του κύρους των
δημοπρασιών μπορεί να υποβληθούν μόνο από επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο
διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του. Οι
ενστάσεις μπορεί να υποβληθούν μόνο για τα στάδια προεπιλογής, κατάθεσης
προσφορών και αξιολόγησης και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο
Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση του
αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου και απευθύνονται στην προϊσταμένη αρχή η
οποία και αποφασίζει.»,
Οι
ανωτέρω εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν συμμετείχαν στον διαγωνισμό , όπως
προκύπτει από τον πρακτικό Νο 1 της επιτροπής, και επιπλέον τα υπομνήματα και
έγγραφα δεν απευθύνονται προς την Προϊσταμένη αρχή που είναι η Οικονομική
Επιτροπή Δήμου Ξάνθης , αλλά στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης.
β) Σύμφωνα με το άρθρο 25Α του Ν. 3669/2008: «Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης του άρθρου 25, προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο
κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 %ο) επί της
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προϋπολογισμένης αξίας του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου
δεν μπορεί να είναι μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και μεγαλύτερο των
πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η
ένσταση από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.»
Στην προκείμενη περίπτωση δεν κατατέθηκε το αιτούμενο παράβολο .
γ)Επί της ουσίας, εφόσον δεν υπήρξε καμία νομοθετική παρέμβαση για αναβολή των
διαγωνισμών, η Επιτροπή Διαγωνισμού είχε καθήκον να προχωρήσει ομαλά στην
προβλεπόμενη διαδικασία.
Όπως προκύπτει από το Πρακτικό 1,
στη
Δημοπρασία
προσήλθε
τελικά
ικανοποιητικός αριθμός εργοληπτικών επιχειρήσεων
οπότε
επετεύχθη ο
προσδοκώμενος στόχος. Εξάλλου το μόνο έγγραφο που προσκομίστηκε από τους
ενιστάμενους είναι μία απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που αφορά τους
πέντε Νομού της, και βέβαια δεν δεσμεύει τον Ν. Ξάνθης.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
1. Την υπ΄αριθ. 60/06-04-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Ξάνθης με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση των όρων.
2. Το από 01-07-2015 πρακτικό 1.
3. Το από 06-07-2015 πρακτικό 2.
4. Τα υπομνήματα των εταιρειών Μολώζης Δ.-Ευφραιμίδης Α.Ε.Ο.Ε ,Παπαδόπουλος
Αντώνιος του Δημητρίου, Κόσυνθος Α.Ε., Δοβρίδης Α.Ε.
5. Την από 06-07-2015 γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού επί των
υποβληθέντων εγγράφων –υπομνημάτων στο διαγωνισμό του έργου Βελτίωση
βατότητας αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Νεοχωρίου της Δ.Ε. Σταυρούπολης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Απορρίπτει τα υποβληθέντα υπομνήματα –έγγραφα των εταιριών «Μολώζης Δ.Ευφραιμίδης Α.Ο.Ε. » , Παπαδόπουλο Αντώνιο, ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε. , ΔΟΒΡΙΔΗΣ
Α.Ε. διότι α) Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3669/2008 «Ενστάσεις κατά του
κύρους των δημοπρασιών μπορεί να υποβληθούν μόνο από επιχειρήσεις που
συμμετέχουν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας του. Οι ενστάσεις μπορεί να υποβληθούν μόνο για τα στάδια
προεπιλογής, κατάθεσης προσφορών και αξιολόγησης και για λόγους που
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσα σε πέντε
(5) ημέρες από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου και
απευθύνονται στην προϊσταμένη αρχή η οποία και αποφασίζει.»,
Οι
ανωτέρω εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν συμμετείχαν στον διαγωνισμό,
όπως προκύπτει από τον πρακτικό Νο 1 της επιτροπής, και επιπλέον τα
υπομνήματα και έγγραφα δεν απευθύνονται προς την Προϊσταμένη αρχή που
είναι η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης , αλλά στην Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Ξάνθης.
β) Σύμφωνα με το άρθρο 25Α του Ν. 3669/2008: «Για το παραδεκτό
της
άσκησης ένστασης του άρθρου 25, προσκομίζεται, με την υποβολή
της
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ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με
το 0,05
επί τοις χιλίοις (0,05 %ο) επί της προϋπολογισμένης αξίας του έργου
(χωρίς
αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των
διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και μεγαλύτερο των πενήντα
χιλιάδων
(50.000) ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο παράβολο
επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.»
Στην προκείμενη περίπτωση δεν κατατέθηκε το αιτούμενο παράβολο .
γ) Εφόσον δεν υπήρξε καμία νομοθετική παρέμβαση για αναβολή
των
διαγωνισμών, η Επιτροπή Διαγωνισμού είχε καθήκον να προχωρήσει ομαλά
στην προβλεπόμενη διαδικασία.
Όπως προκύπτει από το Πρακτικό 1, στη Δημοπρασία
προσήλθε τελικά
ικανοποιητικός αριθμός εργοληπτικών επιχειρήσεων
οπότε
επετεύχθη ο
προσδοκώμενος στόχος. Εξάλλου το μόνο έγγραφο που προσκομίστηκε από
τους ενιστάμενους είναι μία απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που
αφορά τους πέντε Νομού της, και βέβαια δεν δεσμεύει τον Ν. Ξάνθης.

2. Εγκρίνει το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση βατότητας
αγροτικής οδού στην Τ.Κ.Νεοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης»,
προϋπολογισμού 510.000,00 € με ΦΠΑ στην εταιρία ΜΑΚΡΙΔΗ Α.Τ.Ε. με
ποσοστό μέσης έκπτωσης 53,41%.
Ο κ.Σιαμπάν Μπαντάκ ψήφησε λευκό.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 136/2015.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 14 Ιουλίου 2015
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου

