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Από το αριθ.1/12-1-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 3

Περίληψη
Έγκριση του από 15-12-2020 πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού του
έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης»
εργολαβία: «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων του οδικού δικτύου του
Δήμου Ξάνθης»

Στην Ξάνθη, σήμερα 12 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική, μέσω
τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.277/8-12021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»,
τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του
ΥΠΕΣ, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β’ και το άρθρο 67 του
Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 8 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
5. Μελισσόπουλος Σάββας
2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
6. Μπεκήρ Ογλού Σουά
3. Ελευθεριάδης Απόστολος
7. Παπαχρόνης Ιωάννης
4. Ζερενίδης Ιωάννης
8. Φανουράκης Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.
Παπαδόπουλος Κυριάκος
2.
Σταυρακάρας Παναγιώτης
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Σταυρακάρας, ενημέρωσε εγκαίρως τον πρόεδρο για
την απουσία του και στη θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος, Σάββας Μελισσόπουλος
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης και αφού εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών, την αριθμ.πρωτ.34811/24-12-2020 διαβίβαση του χρήστη ΕΣΗΔΗΣ, Ανδρέα Χατζή, η οποία έχει ως
εξής:
«Σας διαβιβάζω το πρακτικό Νο2 της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με
το (α) σχετικό, και μου αποστάλθηκε ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για
την εισήγηση σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 4.2.δ της Διακήρυξης του
Διαγωνισμού:
α) Την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου με την επωνυμία «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
β) Την κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Ξάνθης) της υπ' αρίθμ. e-88199/30-09-2020
εγγυητικής επιστολής του ΤΜΕΔΕ ποσού 1.194,00 ευρώ, που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας
«MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Σημειώνεται ότι στο άρθρο 72 του N.
4412/2016, προβλέπεται ότι «Ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι εγγυήσεις συμμετοχής καταπίπτουν
υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου».
γ) τη ματαίωση της διαδικασίας καθώς οικονομικός φορέας «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ήταν ο μοναδικός προσφέρων στον παρόντα Διαγωνισμό.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την έγκριση του πρακτικού Νο2 διενέργειας διαγωνισμού».
Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών, το σχετικό πρακτικό, το οποίο έχει ως εξής:
«Στην Ξάνθη, στις 15.12.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., οι κατωτέρω:
1. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΕΗ, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης, ως Πρόεδρος της Ε.Δ.
2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών στον ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ ως μέλος,
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΦΕΙΔΗΣ, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ως μέλος που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), σύμφωνα με την
απόφαση 270/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης και έχοντας υπόψη:
1. την με αριθ. πρωτ. 22936/9.9.2020 Διακήρυξη (ΑΔΑ: 65ΠΦΩΚ8-ΜΞΜ, ΑΔΑΜ:
20PROC007288825) για το έργο του θέματος,
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2. Το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος
3. Την με αρ. 331/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, με την οποία
εγκρίνεται το Πρακτικό 1 του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,

4. Την από 09.11.2020 κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του Πρακτικού 1 στον μοναδικό
προσφέροντα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος,

5. Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία προδικαστική προσφυγή επί της ανωτέρω απόφασης,
6. Το από 23.11.2020 μήνυμα για την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της

διακήρυξης, προς την μειοδότρια εταιρία «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέσω της λειτουργικότητας « Επικοινωνία» του συστήματος,
7. Την από 03.12.2020 υποβολή των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος από την μειοδότρια εταιρία «MAYCON
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
8. Τον σφραγισμένο φάκελο με αρ. πρωτ. 33620/9.12.2Ο2Ο με τον οποίο η μειοδότρια εταιρία
«MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέθεσε τα δικαιολογητικά σε
έντυπη μορφή, στο πρωτόκολλο του Δήμο Ξάνθης,
προσήλθαμε για τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου». Ο έλεγχος
αυτός συνεχίστηκε μέχρι και την υπογραφή του παρόντος πρακτικού.
Διαπιστώσαμε την εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στις
03/12/2020 και προχωρήσαμε στον έλεγχό τους.
Ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος με τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή (σχετικό 8), παρόλο
που ήταν πλήρης ως προς το περιεχόμενό του, κατατέθηκε εκπρόθεσμα στις 09/12/2020 στο πρωτόκολλο
του Δήμου Ξάνθης, ήτοι την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών.
Σύμφωνα όμως με το άρθρο 4 παρ 4.2 περ. γ) της διακήρυξης του διαγωνισμού, προβλέπεται ότι η
κατάθεση του φακέλου με τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή θα έπρεπε να είχε γίνει εντός 3 εργάσιμων
ημέρων από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων, ήτοι μέχρι τις 08/12/2020.
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν μέσω συστήματος, διαπιστώσαμε ότι δεν
κατατέθηκε το δικαιολογητικό με το οποίο αποδεικνύεται η μη αναστολή των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα (άρθρο 23.3.γ της διακήρυξης), δηλαδή η εκτύπωση της καρτέλας
στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης της «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. Αντί αυτού, κατατέθηκε η εκτύπωση της καρτέλας από το taxisnet
του οικονομικού φορέα «Σαραντινός Ιωα. Νικόλαος Ευάγγελος» ο οποίος όμως δε σχετίζεται με τον
παρόντα διαγωνισμό.
Έτσι λοιπόν, κατόπιν των ανωτέρω, και επειδή:
α) ο σφραγισμένος φάκελος με τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή κατατέθηκε εκπρόθεσμα στο
πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής,
β) δεν υποβλήθηκε το δικαιολογητικό με το οποίο αποδεικνύεται η μη αναστολή των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, η επιτροπή εισηγείται σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 4 του Ν.
4412/2016 και το άρθρο 4.2.δ της Διακήρυξης του Διαγωνισμού:
α) την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου με την επωνυμία «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
β) την κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Ξάνθης) της υπ' αρίθμ. e88199/30-09-2020
εγγυητικής επιστολής του ΤΜΕΔΕ ποσού 1.194,00 ευρώ, που κατέθεσε o οικονομικός φορέας «MAYCON
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Σημειώνεται ότι στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016,
προβλέπεται ότι «Ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι εγγυήσεις συμμετοχής καταπίπτουν υπέρ του
κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου
γ) τη ματαίωση της διαδικασίας καθώς οικονομικός φορέας «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ήταν ο μοναδικός προσφέρων στον παρόντα Διαγωνισμό.
Το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο του παρόντος πρακτικού, υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσω
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για περαιτέρω ενέργειες αυτής
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και Σάββας Μελισσόπουλος, ψήφισαν
Λευκό.
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 15-12-2020 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση
οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης» εργολαβία: «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων του οδικού
δικτύου του Δήμου Ξάνθης»
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Β) Την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου με την επωνυμία «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Γ) Την κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Ξάνθης) της υπ’ αρίθμ. e88199/30-09-2020
εγγυητικής επιστολής του ΤΜΕΔΕ ποσού 1.194,00 ευρώ, που κατέθεσε o οικονομικός φορέας
«MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Σημειώνεται ότι στο άρθρο 72 του
Ν. 4412/2016, προβλέπεται ότι «Ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι εγγυήσεις συμμετοχής
καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου
Δ) Τη ματαίωση της διαδικασίας, καθώς οικονομικός φορέας «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ήταν ο μοναδικός προσφέρων στον παρόντα Διαγωνισμό
…………………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 13-1-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

