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ΑΔΑ: ΨΓΧΩΩΚ8-4Ε1

Από το αριθ.1/12-1-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 4

Περίληψη
Έγκριση του από 18-12-2020 πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού του
έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων οδών, αποκατάσταση ζημιών και
βελτίωση βατότητας οδικών τμημάτων του Δήμου Ξάνθης» εργολαβία:
«Αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων»

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 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών, την αριθμ.πρωτ.35265/30-12-2020 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 επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΙ-Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΩΝ,
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ» εργολαβία: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ»
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 18.12.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Δ.ΤΝ. Δήμου
Ξάνθης, οι κατωτέρω:
1. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΩΛΙΔΗΣ ΠΕ πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ, ως Πρόεδρος της Ε.Δ.
2. ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ως μέλος
3. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ- ΔΤΕ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ, ως μέλος
4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ, ως μέλος
5. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ εκπρόσωπος ΠΕΔ
6. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ εκπρόσωπος ΤΕΕ
7. ΠΡΟΦΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ εκπρόσωπος ΣΠΕΔΕ ΝΞ
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), σύμφωνα με την αριθ. 288/2020 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης και έχοντας υπόψη:
1. την με αριθ. πρωτ. 22939/09.Ο9.2020 Διακήρυξη (20PROC007289060) για το έργο του θέματος
2. το από 16/10/2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη του μειοδότη
εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ
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ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΆΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ»
3. τη με αρ. 332/03-11-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, με την οποία
εγκρίνεται το από 16/10/2020 Πρακτικό 1 του Διαγωνισμού του έργου του θέματος
4. την από 09-11-2020 κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του από 16/10/2020 Πρακτικού 1 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 στην
οριζόμενη προθεσμία των δέκα ημερών (δηλαδή έως στις 19/11/2020) από την ηλεκτρονική
κοινοποίηση της απόφασης , κατά το άρθρο 4.3 της διακήρυξης του έργου.
6. την από 23-11-2020 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών του μειοδότη: εργοληπτική επιχείρηση
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΡΓΩΝ. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.»,
ως «προσωρινού αναδόχου», μέσω της λειτουργικότητας της « Επικοινωνίας»
7. την από 02-12-2020 αίτηση (με αρ. πρωτ. εισερχομένου 33032 στο Δήμο Ξάνθης) του «προσωρινού
αναδόχου» «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.», με την οποία κατέθεσε τα δικαιολογητικά που καθορίζονται
από τη διακήρυξη του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο,
8. την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται από τη
διακήρυξη του διαγωνισμού, τα οποία υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στις 01/12/2020 μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»
προσήλθαμε για τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου».
Αφού διαπιστώθηκε η εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών μέσω του συστήματος και η
εμπρόθεσμη κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών, προβήκαμε στην αποσφράγισή του και στον
έλεγχο των δικαιολογητικών και καταλήξαμε ότι αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τη Διακήρυξη του
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 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ- ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ('ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ A.E.» με
σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά της, (χωρίς ΦΠΑ): εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσια
εξήντα δυο ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (632.862,89 €) και με έκπτωση πενήντα επτά τοις εκατό (57,00
%). Η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλλει το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο του παρόντος πρακτικού στην
αναθέτουσα αρχή μέσω του συστήματος προς έγκριση».
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.
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 18-12-2020 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή τεχνικών
έργων οδών, αποκατάσταση ζημιών και βελτίωση βατότητας οδικών τμημάτων του Δήμου Ξάνθης»
εργολαβία: «Αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων»
Β) Την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ A.E.» με σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά της,
(χωρίς ΦΠΑ): εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσια εξήντα δυο ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά
(632.862,89 €) και με έκπτωση πενήντα επτά τοις εκατό (57,00 %).
…………………………………………………………………………………………………………
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

