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ΑΔΑ: ΩΘΘ7ΩΚ8-ΨΔΜ

Από το αριθ.18/29-6-2020 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του δημοτικού
Συμβουλίου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 74

Περίληψη
Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου:
«Κατασκευή τεχνικών έργων, οδών, αποκατάσταση ζημιών και
βελτίωση βατότητας οδικών τμημάτων του Δήμου Ξάνθης»
εργολαβία: «Αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων»

Στην Ξάνθη σήμερα 29 Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, συνήλθε σε τακτική, μέσω
τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του
Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-32020, 40/-31-3-2020 και 163/33282-29.05.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010
προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 29
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπούτος Ιωάννης
16. Μπεκήρ Ογλού Σουά
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
17. Παπαδάκης Θεοφάνης
3. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
18. Παπαδόπουλος Βασίλειος
4. Ασκαρίδης Ηλίας
19. Παπαδόπουλος Κυριάκος
5. Βογιατζής Κωνσταντίνος
20. Παπαχρόνης Ιωάννης
6. Γεωργιάδης Δημοσθένης
21. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
7. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
22. Παυλίδου Ελισάβετ
8. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
23. Σαββίδης Ματθαίος
9. Ελευθεριάδης Απόστολος
24. Ταρενίδης Παναγιώτης
10. Ζερενίδης Ιωάννης
25. Τσακιρίδης Αφεντούλης
11. Ηλιάδης Θωμάς
26. Φανουράκης Εμμανουήλ
12. Καμαρίδης Ιπποκράτης
27. Χαριτωνίδου Ειρήνη
13. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
28. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
14. Μελισσόπουλος Σάββας
29. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
15. Μπαντάκ Σιαμπάν
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γουναρίδης Στυλιανός
7. Παπά Σοφία
2. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
8. Σπανίδης Μιχαήλ
3. Ιγιαννίδης Στέφανος
9. Σταυρακάρας Παναγιώτης
4. Καλογερής Γεώργιος
10. Τοπ Σινάν
5. Καφφετζής Κωνσταντίνος
11. Τσαρεκτσή Τζενάν
6. Λύρατζης Πασχάλης
12. Χασάν Ογλού Φερτούν
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης
Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι, αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: Κωνσταντίνος
Βογιατζής, Ιπποκράτης Καμαρίδης, Κυριάκος Παπαδόπουλος και Ελισάβετ Παυλίδου, κατά τη συζήτηση
του 1ου θέματος, Νικόλαος Ανταμπούφης, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Θωμάς Ηλιάδης, Σάββας
Μελισσόπουλος, Παναγιώτης Ταρενίδης, μετά την ψήφιση του 1ου θέματος και ο Δημοσθένης Γεωργιάδης,
προσήλθε μετά την ψήφιση του 3ου θέματος.
Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και
έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.13442/12-6-2020
εισήγηση του Αντιδημάρχου ΔΤΥΔΞ, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1) την αρ. 287/26-11-2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου «Έγκριση
Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ξάνθης έτους 2020»” τις διατάξεις του ν.4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα
την από 05-06-2020 αναφορά της προϊσταμένης της διεύθυνσης των τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης τη
μελέτη του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την αρμόδια υπηρεσία, προϋπολογισμού
1.825.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ
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Εισηγούμαι Θετικά για
1. Την κατασκευή του έργου από ειδικευμένους οικονομικούς φορείς, με την έγκριση διεξαγωγής
δημοπρασίας, σύμφωνα με το αρθ. 134 του Ν.4412/16
2. Την επιλογή της ανοικτής διαδικασίας, σύμφωνα με το αρθ. 27 του Ν.4412/16
3. Τη μη διαίρεση της σύμβασης σε τμήματα καθώς το σύνολο του έργου είναι γεωγραφικά
οριοθετημένο στη δημοτική ενότητα Ξάνθης, η συνολική αξία του δεν υπερβαίνει το κατώτατο όριο
που προβλέπεται στο αρθ.5 του Ν.4412/16 επομένως και για τα τμήματα λαμβάνεται υπόψη η
συνολική εκτιμώμενη αξία άρα δεν τίθεται θέμα διακινδύνευσης της ευρύτητας της συμμετοχής αφού
και στις δύο περιπτώσεις θα κληθούν οι ίδιοι οικονομικοί φορείς και τέλος η εμπλοκή πέραν του ενός
αναδόχου που θα απαιτήσει τουλάχιστον διπλάσιους ανθρώπινους πόρους θέτει σε σοβαρό κίνδυνο
την ορθή εκτέλεση της σύμβασης καθώς δεν διασφαλίζει το συντονισμό της εκτέλεσής της στο
ακέραιο.
4. Τον ορισμό του τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπου οι οικονομικοί φορείς
προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου
και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (0/0), με τις οποίες θα
καταρτισθεί η σύμβαση, σύμφωνα με το αρθ.95 παρ.2α του Ν.4412/16».
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στους δημοτικούς συμβούλους, Θεοφάνη Παπαδάκη, Ματθαίο
Σαββίδη, Ειρήνη Χαριτωνίδου, οι οποίοι δήλωσαν ότι ψηφίζουν Λευκό.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την κατασκευή του έργου από ειδικευμένους οικονομικούς φορείς, με την έγκριση διεξαγωγής
δημοπρασίας, σύμφωνα με το αρθ. 134 του Ν.4412/16
2. Την επιλογή της ανοικτής διαδικασίας, σύμφωνα με το αρθ. 27 του Ν.4412/16
3. Τη μη διαίρεση της σύμβασης σε τμήματα καθώς το σύνολο του έργου είναι γεωγραφικά
οριοθετημένο στη δημοτική ενότητα Ξάνθης, η συνολική αξία του δεν υπερβαίνει το κατώτατο όριο
που προβλέπεται στο αρθ.5 του Ν.4412/16 επομένως και για τα τμήματα λαμβάνεται υπόψη η
συνολική εκτιμώμενη αξία άρα δεν τίθεται θέμα διακινδύνευσης της ευρύτητας της συμμετοχής αφού
και στις δύο περιπτώσεις θα κληθούν οι ίδιοι οικονομικοί φορείς και τέλος η εμπλοκή πέραν του ενός
αναδόχου που θα απαιτήσει τουλάχιστον διπλάσιους ανθρώπινους πόρους θέτει σε σοβαρό κίνδυνο
την ορθή εκτέλεση της σύμβασης καθώς δεν διασφαλίζει το συντονισμό της εκτέλεσής της στο
ακέραιο.
4. Τον ορισμό του τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπου οι οικονομικοί φορείς
προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου
και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (0/0), με τις οποίες θα
καταρτισθεί η σύμβαση, σύμφωνα με το αρθ.95 παρ.2α του Ν.4412/16».
……………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ιωάννης Μπούτος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 3-7-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία Άννα

