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Από το αριθ.5/27-1-2020 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 30

Περίληψη
Έγκριση Πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου
«Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων Οδικού Δικτύου Δήμου Ξάνθης –
Εργολαβία,
Αποκατάσταση
Βατότητας
Οδοστρωμάτων
Δ.Ε.
Σταυρούπολης»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 27 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.2180/23-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου της, Εμμανουήλ Φανουράκη
(Αντιδημάρχου Ξάνθης), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
6. Παπαδόπουλος Κυριάκος
2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
7. Παπαχρόνης Ιωάννης
3. Ελευθεριάδης Απόστολος
8. Σταυρακάρας Παναγιώτης
4. Ζερενίδης Ιωάννης
9. Φανουράκης Εμμανουήλ
5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
ΑΠΟΝΤΕΣ
κανένας
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.2156/23-1-2020 εισήγηση του χειριστή συστήματος 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 «Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων Οδικού Δικτύου Δήμου Ξάνθης
–Εργολαβία, Αποκατάσταση Βατότητας Οδοστρωμάτων Δ.Ε.Σταυρούπολης». 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 από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, του αποτελέσματος της
διαδικασίας κατακύρωσης σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του εν λόγω έργου με το
οποίο εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην μειοδότρια εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ με ποσοστό
έκπτωσης 42,12%.».
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών, το σχετικό πρακτικό, το οποίο έχει ως εξής:
« 2Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ της ορισθείσας Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.), σύμφωνα με την από 4.11.2019 Απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με
ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με α/α συστήματος 85869 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 95, παρ. 2α του
προαναφερόμενου νόμου, η οποία αποτελείται από τους εξής :
1. Παπαθανασίου Φωτεινή, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός στο Δήμο Ξάνθης, ως Πρόεδρος της Ε.Δ. 2. Φάκα
Όλγα, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης, ως μέλος. 3. Θεοδωρίδης Παντελεήμων, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
στη Διεύθυνση Δασών, ως μέλος.
Διαπιστώθηκε η απαρτία της Ε.Δ. αφού ήταν παρόντα και τα τρία (3) τακτικά μέλη της Επιτροπής.
Σήμερα στις 20.01.2020, ημέρα Δευτέρα, προσήλθαμε μετά από την από 16.01.2020 πρόσκληση της
προέδρου, σε δημόσια συνεδρία για να προβούμε στην διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών του
«προσωρινού αναδόχου» για το έργο του θέματος σύμφωνα με τη Διακήρυξη (19PROC005666400 2019-107) και την σύνταξη του εν λόγω Πρακτικού και έχοντας υπόψη:
1. την με AΔΑΜ 19PROC005666400 2019-10-7 Διακήρυξη Δημοπρασίας για το έργο του θέματος. 2. το 1ο
Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη του μειοδότη εκτέλεσης του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» εργολαβίας
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ». 3. την με αρ. 267/2019
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, με την οποία εγκρίνεται το 1ο Πρακτικό του
Διαγωνισμού του έργου του θέματος.
4. την από 23.12.2019 κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του 1ου Πρακτικού σε όλους τους
προσφέροντες και παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας». 5. Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία προδικαστική προσφυγή επί
της ανωτέρω απόφασης. 6. την με από 07/01/2020 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών του μειοδότη
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ ως «προσωρινού αναδόχου». 7. Την από 16.01.2020 ηλεκτρονική υποβολή των
δικαιολογητικών του αναδόχου.
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8. Την από 1321/ 16.01.2020 αίτηση του «προσωρινού αναδόχου» ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ Α.Ε., με την οποία
κατέθεσε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη Διακήρυξη σε έντυπη μορφή, σε σφραγισμένο φάκελο,
στο πρωτόκολλο της Δήμου Ξάνθης.
Αφού διαπιστώθηκε η εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών μέσω του συστήματος και η εμπρόθεσμη
κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών, προβήκαμε στην αποσφράγισή του φακέλου και στον έλεγχο
των δικαιολογητικών εμπρόθεσμα και καταλήξαμε ότι αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τη Διακήρυξη του
εν λόγω Διαγωνισμού. Στη συνέχεια τα δικαιολογητικά μονογράφησαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Η
διαδικασία ελέγχου ολοκληρώθηκε αυθημερόν με τη σύνταξη του παρόντος Πρακτικού.
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική
επιχείρηση ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ με σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά της, χωρίς Φ.Π.Α.:
τετρακόσιες δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσια εξήντα επτά ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (416.567,15€) και με μέση
έκπτωση σαράντα δυο και δώδεκα τοις εκατό (42,12%)».
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
Α) Εγκρίνει το από 20/01/2020 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση
Οδοστρωμάτων Οδικού Δικτύου Δήμου Ξάνθης – Εργολαβία, Αποκατάσταση Βατότητας
Οδοστρωμάτων Δ.Ε. Σταυρούπολης».
Β) Την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ με σύνολο
δαπάνης έργου κατά την προσφορά της, χωρίς Φ.Π.Α.: τετρακόσιες δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσια
εξήντα επτά ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (416.567,15€) και με μέση έκπτωση σαράντα δυο και δώδεκα
τοις εκατό (42,12%)
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, δήλωσε ότι απέχει από τη
συζήτηση και την ψήφιση του θέματος.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 29-1-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

