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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 13ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
28ης Ιουλίου 2015
Αριθ. απόφασης

144
Περίληψη
Έλεγχος
επικαιροποιημένων
δικαιολογητικών
συμμετοχής που προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό
του έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού
στην Τ.Κ. Πασχαλιάς της Δ.Ε. Σταυρούπολης από
τη μειοδότρια Αλέξανδρος Α.Ε.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 28 Ιουλίου 2015 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 33102/23-07-2015
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 έξι (6) μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης
Κων/νος Τριανταφυλλίδης
Αλεξία Γκιρτζίκη
Απόστολος Αγκόρτζας
Γεώργιος Κολλάρος (αναπληρωματικό μέλος)

Απόντες

1. Τοπ Ισμέτ

2. Αθανάσιος Ξυνίδης
3. Σιαμπάν Μπαντάκ
4. Ερκάν Κίρατζη

Στη θέση του τακτικού μέλους Τοπ Ισμέτ που δήλωσε ότι θα απουσιάζει
κλήθηκε και παρίστατο το αναπληρωματικό μέλος Γεώργιος Κολλάρος.
Ο Πρόεδρος 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.
O Πρόεδρος κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε τα τρία θέματα της εκτός ημερησίας
διάταξης (έτσι όπως καταρτίστηκε), και είναι το εξής:
1. Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής που προσκομίσθηκαν
στο διαγωνισμό του έργου: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού στην Τ.Κ.
Πασχαλιάς της Δ.Ε. Σταυρούπολης» από τη μειοδότρια Αλέξανδρος Α.Ε.
2. Εξουσιοδότηση για άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 175/2015
απόφασης του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (Ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών).
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3. Γνωμοδότηση επί της Προσφυγής της επιχείρησης Καφεστίδη Ι.Νικολάου για το
έργο «Υλοποίηση κυρίως έργου ενεργειακή αναβάθμιση στο κλειστό αθλητικό
κέντρο Φίλιππος Αμοιρίδης και στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης» σύμφωνα με
το άρθρο 4 του Ν.3886/2010.
Στη συνέχεια και έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 ανέφερε ότι λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους η οποία προκύπτει από
τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης τους, τα παραπάνω θέματα πρέπει να τεθούν
προς συζήτηση παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:
Την παράγραφο 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Την εισήγηση του προέδρου.
Το περιεχόμενο του θέματος το οποίο αν και δεν συμπεριλαμβάνεται στην
ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί
κατά προτεραιότητα, λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια
επίλυσης του ζητήματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει
τη
συζήτηση
του
θέματος
«Έλεγχος
επικαιροποιημένων
δικαιολογητικών συμμετοχής που προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό του έργου:
¨Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού στην Τ.Κ. Πασχαλιάς της Δ.Ε. Σταυρούπολης»
από τη μειοδότρια Αλέξανδρος Α.Ε.¨» λόγω της κατεπείγουσας φύσης που προκύπτει
από τα στενά χρονικά περιθώρια ολοκλήρωσης του έργου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 1ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης , έθεσε
υπόψη των μελών της την υπ΄αριθ. 33575/27-07-2015 αναφορά της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών σχετικά με τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής
που προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού
στην Τ.Κ. Πασχαλιάς της Δημ.Ενότητας Σταυρούπολης» από τη μειοδότρια Αλέξανδρος
Α.Ε. 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.
Πασχαλιάς της Δ.Ε. Σταυρούπολης και με την αρ. 135/10-7-15 απόφασή σας εγκρίνατε
το αποτέλεσμά της.
Όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ.4.2 της διακήρυξης, η εργοληπτική επιχείρηση
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Ε.»,
που αναδείχθηκε μειοδότρια, προσκόμισε εκ νέου,
επικαιροποιημένα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προσκομίσθηκαν στο
διαγωνισμό.
Από τον έλεγχο που διενήργησε η Επιτροπή Διαγωνισμού, του ανωτέρω έργου,
διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής της μειοδότριας στο
διαγωνισμό.
Κατόπιν αυτών παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.3669/08 :
α) την αποδοχή του ελέγχου των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής της
μειοδότριας
“ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.”
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β) την αποδοχή ως προθεσμία περαίωσης του έργου την 30-11-2015, καθόσον,
παρότι η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται, στα συμβατικά
τεύχη της μελέτης, σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης,
η
εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε., με το από 23-7-2015 έγγραφό της, δηλώνει ότι
υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου εντός τεσσάρων (4) μηνών από
την υπογραφή
της
σύμβασης,
και
συγκεκριμένα
στο
χρονικό
διάστημα
Αυγούστου - Νοεμβρίου 2015
γ) την εξουσιοδότηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, για να :
1)
γνωστοποιήσει στο δεύτερο μειοδότη «ΜΕΔΟΥΣΑ Α.Ε.»
την έκβαση του
επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη, πριν την κοινοποίηση της
απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος στο μειοδότη και
2) κοινοποιήσει προς την “ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.’’ ανακηρυχθείσα ως ανάδοχο, την
εγκριτική, του αποτελέσματος της δημοπρασίας, απόφαση της προϊσταμένης αρχής με
πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης σε ορισμένο τόπο και σε ορισμένη
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 30 του
Ν.3669/08 αφού προηγηθεί η αποστολή από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Μονάδα Β3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικής απόφασης για
την έγκριση υπογραφής σύμβασης.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
1. Την υπ΄αριθ. 135/10-07-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Την από 27-07-2015 βεβαίωση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
3. Το σχέδιο γνωστοποίησης της έκβασης του επανελέγχου.
4. Το σχέδιο κοινοποίησης και πρόσκλησης για υπογραφή σύμβασης.
5. Επικαιροποιημένα δικαιολογητικά της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.
6. Το από 23-07-2015 έγγραφο της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. με τεχνική έκθεση και
χρονοδιάγραμμα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την αποδοχή του ελέγχου των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της
μειοδότριας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.»
2. Την αποδοχή ως προθεσμία περαίωσης του έργου την 30-11-2015, παρότι η
συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται, στα συμβατικά τεύχη της
μελέτης, σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, η εταιρεία
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ, με το από 23-7-2015 έγγραφο της δηλώνει ότι υπάρχει
δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου έως τις 30/11/2015, προϋπόθεση που
τίθεται
από την Ειδική Υπηρεσία εφαρμογής του Π.Α.Α.2007-2013
προκειμένου να μπορέσει το έργο να ολοκληρωθεί εγκαίρως ώστε να πληρωθεί
και να μην απενταχθεί από το πρόγραμμα.
3. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για να
α) γνωστοποιήσει στο δεύτερο μειοδότη «Μέδουσα Α.Ε.» την έκβαση του
επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη, πριν την κοινοποίηση
της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος στο μειοδότη και β) να
κοινοποιήσει προς την «Αλέξανδρος Α.Ε. ανακηρυχθείσα ως ανάδοχο, την
εγκριτική, του αποτελέσματος της δημοπρασίας, απόφασης της προϊσταμένης
αρχής με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης σε ορισμένο τόπο και σε
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ορισμένη προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στο άρθρο 30 του Ν.3669/2008 αφού προηγηθεί η αποστολή από την Ειδική
Υπηρεσία Εφαρμογής –Μονάδα Β3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
σχετικής απόφασης για την έγκριση υπογραφής σύμβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 144/2015.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

Τα μέλη

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 3 Αυγούστου 2015
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου

