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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.3/02-02-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 19

Περίληψη
Έγκριση του από 4 Ιανουαρίου 2021 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου που αφορά τον συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο:
«Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης
(Αφορά τις Ομάδες 3-5-6)»

Στην Ξάνθη, σήμερα 2 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική, μέσω
τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.1925/291-2021 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. Μπεκήρ Ογλού Σουά
2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
6. Παπαδόπουλος Κυριάκος
3. Ελευθεριάδης Απόστολος
7. Παπαχρόνης Ιωάννης
4. Ζερενίδης Ιωάννης
8. Φανουράκης Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Σταυρακάρας Παναγιώτης
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης και αφού εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών, την αριθμ.πρωτ.1563/26-1-2021 εισήγηση της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης
Προσφορών Ν.4412/2016, η οποία έχει ως εξής:
«Σας διαβιβάζουμε το από 4 Ιανουαρίου 2021 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου που αφορά τον συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των
οχημάτων του Δήμου Ξάνθης (Αφορά τις Ομάδες 3-5-6)». (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 27848/19-10-2020)
ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.560,00 € με το Φ.Π.Α.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρο, έθεσε υπόψη των μελών, το σχετικό πρακτικό το οποίο έχει ως εξής:
«Στην Ξάνθη σήμερα την 4η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ξάνθης η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμ. 20/21-01-2020 και
τροποποιήθηκε με την με αριθ. 209/04-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να
προβεί στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου που κατατέθηκαν στο πλαίσιο
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του
Δήμου Ξάνθης (Αφορά τις Ομάδες 3-5-6)». (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 27848/19-10-2020) ενδεικτικού
προϋπολογισμού 23.560,00 € με το Φ.Π.Α.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Πρόεδρος Επιτροπής)
2) ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (Τακτικό Μέλος)
3) ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Τακτικό Μέλος)
Με το από 03/11/2020 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής
των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης (Αφορά τις Ομάδες 3-5-6)». (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 27848/19-102020), η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη των παρακάτω επιχειρήσεων:
α) ΣΑΡΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ, ως προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας που αφορά την ΟΜΑΔΑ 3: Επισκευή
και συντήρηση Δίκυκλων και Τρικύκλων και
β) ΑΦΟΙ ΣΕΦΕΡΙΔΗ Ο.Ε, ως προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας που αφορά την ΟΜΑΔΑ 6: Εργασίες
ηλεκτρολογικών – ηλεκτρονικών συστημάτων όλων των οχημάτων.
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Με την με αριθμ. 360/24-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, οι παραπάνω επιχειρήσεις κλήθηκαν με τις με αριθμ. πρωτ. 33576/0912-2020 «ΑΦΟΙ ΣΕΦΕΡΙΔΗ Ο.Ε» και 33577/09-12-2020 «ΣΑΡΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ», προσκλήσεις του
Δημάρχου Ξάνθης, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της
πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3.2 (2.2.8) της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στους προσωρινούς αναδόχους την 09-12-2020. Στη συνέχεια οι
προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών όπως παρακάτω:
α) ΑΦΟΙ ΣΕΦΕΡΙΔΗ Ο.Ε, με αριθμ. πρωτ.: 34454/18-12-2020, συνεπώς εμπροθέσμως
και
β) ΣΑΡΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ, δεν κατέθεσε φάκελο δικαιολογητικών
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου και στον έλεγχο
πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στον φάκελο είναι τα ακόλουθα:
α) ΑΦΟΙ ΣΕΦΕΡΙΔΗ Ο.Ε
1. Αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας
2. Τρείς (3) Ασφαλιστικές ενημερότητες ΕΦΚΑ
3. Δύο (2) Αντίγραφα ποινικού μητρώου
4. Πιστοποιητικό ΕΒΕ Ξάνθης
5. Κωδικοποιημένο καταστατικό εταιρείας
6. Δύο (2) Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου Ξάνθης
7. Υ/Δ παρ. Β1γ, Β1δ άρθρου 2.2.8 και άρθρου 2.2.2.4 της διακήρυξης
8. Βεβαίωση νόμιμης λειτουργείας συνεργείου εξυπηρέτησης οχημάτων
9. Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ Ξάνθης
10. Βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος ηλεκτροτεχνίτη
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 (2.2.8) της
διακήρυξης.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται προς τη Οικονομική επιτροπή τα παρακάτω:
α) Να κατακυρωθεί η υπηρεσία : «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του
Δήμου Ξάνθης (Αφορά τις Ομάδες 3-5-6)» και συγκεκριμένα η ΟΜΑΔΑ 6: Εργασίες ηλεκτρολογικών –
ηλεκτρονικών συστημάτων όλων των οχημάτων στην επιχείρηση ΑΦΟΙ ΣΕΦΕΡΙΔΗ Ο.Ε, γιατί κατέθεσε
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης,
β) Τον αποκλεισμό της επιχείρησης ΣΑΡΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ από τον διαγωνισμό διότι δεν κατέθεσε
ως όφειλε εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης Δημάρχου, τα προβλεπόμενα από το
άρθρο 3.2 (2.2.8) της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης σε σφραγισμένο φάκελο,
γ) Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου στις ομάδες (3): Επισκευή και συντήρηση Δίκυκλων και
Τρικύκλων και (5): Εργασίες Φανοποιείου – Βαφής, διότι για την ομάδα (3) η μοναδική επιχείρηση που
έλαβε μέρος αποκλείεται από τον διαγωνισμού και για την ομάδα (5) δεν υπήρχε καμία συμμετοχή
και
δ) Η επιτροπή εισηγείται την απευθείας ανάθεση των ομάδων 3 και 5 διότι είναι η δεύτερη φορά που
έχουν κριθεί άγονες και το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικά και για τις δύο δεν ξεπερνά το
ύψος της απευθείας ανάθεσης»
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Κυριάκο Παπαδόπουλο, ο
οποίος, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι: «θα καταψηφίσουμε το θέμα, για την αμέλεια. Ενώ συμμετείχε στον
διαγωνισμό, δεν κατέθεσε τα δικαιολογητικά, είναι για να πάει για απευθείας ανάθεση. Γι’ αυτόν και μόνο
τον λόγο, το καταψηφίζουμε»
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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α)
Εγκρίνει το από 4 Ιανουαρίου 2021 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου που
αφορά τον συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων
του Δήμου Ξάνθης (Αφορά τις Ομάδες 3-5-6)». (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 27848/19-10-2020)
ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.560,00 € με το Φ.Π.Α
Β)
Κατακυρώνει την υπηρεσία: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου
Ξάνθης (Αφορά τις Ομάδες 3-5-6)» και συγκεκριμένα την ΟΜΑΔΑ 6: Εργασίες ηλεκτρολογικών –
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ηλεκτρονικών συστημάτων όλων των οχημάτων, στην επιχείρηση ΑΦΟΙ ΣΕΦΕΡΙΔΗ Ο.Ε, γιατί
κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης,
Γ)
Αποκλείει την επιχείρηση ΣΑΡΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ από τον διαγωνισμό διότι δεν κατέθεσε ως όφειλε
εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης Δημάρχου, τα προβλεπόμενα από το άρθρο
3.2 (2.2.8) της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης σε σφραγισμένο φάκελο,
Δ)
Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου στις ομάδες (3): Επισκευή και συντήρηση Δίκυκλων και
Τρικύκλων και (5): Εργασίες Φανοποιείου – Βαφής, διότι για την ομάδα (3) η μοναδική επιχείρηση
που έλαβε μέρος αποκλείεται από τον διαγωνισμού και για την ομάδα (5) δεν υπήρχε καμία
συμμετοχή
Ε)
Την απευθείας ανάθεση των ομάδων 3 και 5 διότι είναι η δεύτερη φορά που έχουν κριθεί άγονες και
το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικά και για τις δύο δεν ξεπερνά το ύψος της
απευθείας ανάθεσης.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και Κυριάκος Παπαδόπουλος,
για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.
…………………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 8-2-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου
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