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Από το αριθ.4/26-2-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 50

Περίληψη
Συμπλήρωση της με αριθμό 1/2019 προγενέστερης απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά: «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 27 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.4677/21-2-2019 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 6 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
5) Τσαρεκτσή Τζενάν
2) Ηλιάδης Θωμάς
6) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
3) Μπαντάκ Σιαμπάν
4) Μποζ Ραμαδάν
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Καρά Αχμέτ
3) Λύρατζης Πασχάλης
2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
4) Μυλωνάς Γεώργιος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Αχμέτ Καρά ενημέρωσε εγκαίρως τον Πρόεδρο και στη
θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος Τζενάν Τσαρεκτσή
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Κοινωνία Δημοτών»
Εμμανουήλ Φανουράκης
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
αφού εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ.πρωτ.3645/12-22019 εισήγηση της χειρίστριας του 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.Την αρ. 1/2019 απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ξάνθης και μετά την επικαιροποίηση δικαιολογητικού αναδόχου (αρ. πρωτ. 4980/28-12-2018
εγγράφου Υπουργείου Εργασίας)
Παρακαλώ για τη συμπλήρωση της αρ.1/2019 απόφασή σας στο διατακτικό της μέρος:
Mε στοιχείο Γ) ως εξής: Καλείται η εταιρεία μελετών ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ να
προσέλθει στο Κεντρικό Δημαρχείο Ξάνθης – Πλ. Δημοκρατίας, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από
την κοινοποίηση της ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας» του
υποσυστήματος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. Επισημαίνεται ότι η
καταλυτική ημερομηνία υπογραφής του, θα καθορίζεται στην ειδική ηλεκτρονική πρόσκληση του
υποσυστήματος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», καθώς προκύπτει από την ημερομηνία αποστολής της.
Mε στοιχείο Δ) ως εξής: την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης και σε περίπτωση κωλύματός του, του
νόμιμου αναπληρωτή του, για την υπογραφή της σύμβασης καθώς και κάθε άλλου εγγράφου, που αφορά
την παρούσα απόφαση»
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
Συμπληρώνει τη με αριθμό 1/2019 προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία
αφορά: «Έγκριση του από 14-1-2019 πρακτικού για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου
«Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης» και συγκεκριμένα στο αποφασιστικό
μέρος της ως εξής: Γ) Καλείται η εταιρεία μελετών ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ να
προσέλθει στο Κεντρικό Δημαρχείο Ξάνθης – Πλ. Δημοκρατίας, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από
την κοινοποίηση της ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας» του
υποσυστήματος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. Επισημαίνεται ότι η
καταλυτική ημερομηνία υπογραφής του, θα καθορίζεται στην ειδική ηλεκτρονική πρόσκληση του
υποσυστήματος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», καθώς προκύπτει από την ημερομηνία αποστολής της και Δ)
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Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ξάνθης Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας
του τον νόμιμο αναπληρωτή του, για την υπογραφή της σύμβασης καθώς και κάθε άλλου εγγράφου
σχετικού με την παρούσα απόφαση.
Κατά τα λοιπά η με αριθμό 1/16-1-2019 ισχύει ως έχει, η οποία μετά και την ανωτέρω συμπλήρωση
έχει ως εξής:
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.
Γ) Καλείται η εταιρεία μελετών ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ να προσέλθει στο
Κεντρικό Δημαρχείο Ξάνθης – Πλ. Δημοκρατίας, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας» του
υποσυστήματος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. Επισημαίνεται ότι
η καταλυτική ημερομηνία υπογραφής του, θα καθορίζεται στην ειδική ηλεκτρονική πρόσκληση του
υποσυστήματος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», καθώς προκύπτει από την ημερομηνία αποστολής της
Δ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ξάνθης Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο και σε περίπτωση κωλύματος ή
απουσίας του τον νόμιμο αναπληρωτή του, για την υπογραφή της σύμβασης καθώς και κάθε άλλου
εγγράφου σχετικού με την παρούσα απόφαση
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 28-2-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

