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Από το αριθ.5/20-3-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 59

Περίληψη
Συμμόρφωση με την αριθμ.240/2019 απόφαση του 3ου κλιμακίου της
ΑΕΠΠ

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 20 Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.6540/15-3-2019 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) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
2) Λύρατζης Πασχάλης

3) Μπαντάκ Σιαμπάν
4) Μυλωνάς Γεώργιος

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.5923/6-3-2019 εισήγηση της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών,
η οποία έχει ως εξής:
«Σχετ.: Η με αριθμ.240/2019 απόφαση του 3ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
Σας γνωρίζουμε ότι έχει εκδοθεί η με αριθμ.240/2019 απόφαση του 3ου Κλιμακίου της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) που αφορά τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο:
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» με εκτιμώμενη αξία 201.583,45 Ευρώ με το Φ.Π.Α και αριθμό
Διακήρυξης 25645/07-09-2018.
Έχοντας υπόψη το άρθρο 367 του ν.4412/2016 που προβλέπει ότι «οι αναθέτουσες αρχές
υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ», θα πρέπει σύμφωνα με την παραπάνω
απόφαση να ακυρωθεί εν μέρει η με αριθμ.6/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά το μέρος που
αφορά την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΚΑΤΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» για
την Ομάδα Α (ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ) και ο οικονομικός φορέας «ΚΑΤΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» να αποκλειστεί
από την συνέχιση του διαγωνισμού μόνο για την εν λόγω Ομάδα.
Σας γνωρίζουμε επίσης ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα
να προσφύγει κατά της ανωτέρω απόφασης, με τον κίνδυνο όμως να καθυστερήσει ακόμα περισσότερο η
διαδικασία αφού με αυτό τον τρόπο θα επιμηκυνθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης του διαγωνισμού και με ότι
αυτό συνεπάγεται» 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
Τη συμμόρφωση, σύμφωνα με την αριθμ.240/2019 απόφαση του 3ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ και την ακύρωση
εν μέρει της αριθμ.6/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την Έγκριση του από
08/01/2019 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού» και συγκεκριμένα στο αποφασιστικό μέρος της, α) αποκλείει τον οικονομικό φορέα
«ΚΑΤΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» από τη συνέχιση του διαγωνισμού μόνο για την Ομάδα που αφορά την
αποδοχή της τεχνικής προσφοράς του, Ομάδα Α (ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ) και β) ορίζει την επιστροφή του
προσκομισθέντος παραβόλου ποσού 812,84€ στην επιχείρηση «Μ. Μιχαηλίδου & ΣΙΑ ΟΕ».
Κατά τα λοιπά η αριθμ.6/2019 προγενέστερη απόφασή της, ισχύει ως έχει.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 21-3-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

