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Από το αριθ.3/02-02-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 23

Περίληψη
Έγκριση του αριθμ.2 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού «Μελέτη
ανάπλασης και βελτίωσης οδικής ασφάλειας Λ. Στρατού»

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 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών, την αριθμ.πρωτ.1462/27-1-2021 εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη το Πρακτικό Νο2 της επιτροπής διαγωνισμού, που διαβιβάστηκε μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στις 22-012021:
Εισηγούμαι στην Οικονομική Επιτροπή, τη λήψη απόφασης :
α) απόρριψης της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου με την επωνυμία ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. «ΈΥΕΡΓΟΣ Α.Ε»-ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
β) κατάπτωσης υπέρ Δ. Ξάνθης της υπ.αριθμ. 9171LG1973470/18-12-2019 «ΕΥΕΡΓΟΣ A.E» ποσού
3.394,00 ευρώ/Τράπεζα Πειραιώς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που είχε καταθέσει ο οικονομικός
φορέας ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. «ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε»
- ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
γ) ανάδειξης ως προσωρινού αναδόχου, του 2ου κατά σειρά μειοδότη, δηλαδή του οικονομικού φορέα με την
επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: 1.ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παρασκευά, 2.
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΆΝΟΥ ΗΛΙΑ του Γεωργίου, 3. ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ του Παναγιώτη, με μέσο ποσοστό
έκπτωσης 79,07% και ποσό προσφοράς 35.535€ (χωρίς ΦΠΑ)».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών το σχετικό πρακτικό, το οποίο έχει ως εξής:
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ
μετά την με αριθμό 272/2020 (30-11-2020) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Ξάνθης και την
την αρ. 1541/2020 (16-11-2020) απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την ανάδειξη Αναδόχου της Μελέτης: «Μελέτη ανάπλασης και βελτίωσης οδικής ασφάλειας
Λεωφόρου Στρατού»
Προϋπολογισμού 169.741,68 € ( πλέον Φ.Π.Α.24%)
1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Στα γραφεία της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, στην Ξάνθη, σήμερα στις 25
Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη οι κατωτέρω .
1. Νικολαΐδου Στέλλα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της Π.
Ε. Ξάνθης, ως Πρόεδρος
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2. Λάππας Ιωάννης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του

Δήμου Ξάνθης, ως μέλος

3. Δουκέλης Ιωάννης, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, εκπρόσωπος του ΤΕΕ , ως μέλος

αποτελούντες την Επιτροπή Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης και βελτίωσης οδικής
ασφάλειας Λεωφόρου Στρατού», προϋπολογισμού 169.741,68€ (πλέον Φ.Π.Α.24%) σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και την υπ' αριθμόν 279 απόφαση από το αριθμ.24 113-12-2019
πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, με την οποία
συγκροτήθηκε η εν λόγω επιτροπή διαγωνισμού της μελέτης, και έχοντας υπόψη:
1. την Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 30919/14-11-2019, η οποία έλαβε τον υπ' αριθ. 86511 αριθμό
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 19PRΟC005854882 2019-11-14
2. το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη του μειοδότη εκτέλεσης της μελέτης
« Μελέτη ανάπλασης και βελτίωσης οδικής ασφάλειας Λεωφόρου Στρατού »
1. το με αρ. 2/21-01-2020 (αρ. απόφασης 9) Πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, με την οποία εγκρίνεται το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου
του θέματος
2. την από 28-01-2020 κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του από 1ου Πρακτικού σε όλους τους
προσφέροντες και παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων, μέσω
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»,
3. το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία προδικαστική προσφυγή επί της ανωτέρω Απόφασης στην
οριζόμενη προθεσμία των δέκα ημερών (δηλαδή έως στις 07/02/2020) από την ηλεκτρονική
κοινοποίηση της απόφασης , κατά το άρθρο 4.3 της διακήρυξης του έργου.
4. την από 10-02-2020 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών του μειοδότη «ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.» - ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ», ως «προσωρινού αναδόχου», μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας»
5. την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού
τα οποία υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στις 19/02/2020 μέσω της λειτουργικότητας της Επικοινωνίας»
6. την από 21-02-2020 ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής στην επιτροπή διαγωνισμού ότι ο
προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου εντός της οριζόμενης, από
την αναθέτουσα αρχή, προθεσμίας (έως 20-2-2020).
προσήλθαμε για τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου».
Αφού διαπιστώθηκε η εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών μέσω του συστήματος και η
εμπρόθεσμη κατάθεση τοι) φακέλου των δικαιολογητικών, προβήκαμε στην αποσφράγισή του και στον
έλεγχο των δικαιολογητικών. Κατά τον έλεγχο η επιτροπή διαγωνισμού διαπίστωσε την έλλειψη της
υπεύθυνης δήλωσης του Άρθ. 22.1.2. β3. της Διακήρυξης περί μη έκδοσης δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων τοι) οικ. φορέα όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Δεδομένου ότι μετά την αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 103 του Ν4412/2016 από
την παρ.Ι2.β.Άρθρου 43 του 4605/2019 ΦΕΚ-52/Α/1-4-19 δεν παρέχεται πλέον η δυνατότητα
προσκόμισης ή συμπλήρωσης των υποβληθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου εντός της
οριζόμενης προθεσμίας των 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της
προσκόμισης των αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης όλων των δικαιολογητικών που καθορίζονται
στα έγγραφα της σύμβασης, ενώ μέχρι πρότινος υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Η Επιτροπή Διαγωνισμού
επικοινώνησε με έγγραφη αναφορά της την ίδια μέρα προς την αναθέτουσα αρχή εκθέτοντας την νομική
ασάφεια που προκύπτει και επιζητώντας την βοήθεια της και της πρότεινε να απευθυνθεί στην ΕΝΙΑΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ και στην ΜΟΠΑΔΙΣ. Επιπρόσθετα για το ίδιο
θέμα που αφορά όμως άλλο διαγωνισμό η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης περίμενε νομική ερμηνεία μετά
την αποστολή ερωτημάτων στην ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ από στις
13.12.2019 και 21.02.2020, η οποία τελικά δεν απάντησε ποτέ.
Τέλος 1 ης Συνεδρίαση
2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Στην Ξάνθη, στις 01/06/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι κατωτέρω .
l. Νικολαΐδου Στέλλα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της Π. E.
Ξάνθης, ως Πρόεδρος
2. Λάππας Ιωάννης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου
Ξάνθης, ως μέλος
3. Δουκέλης Ιωάννης, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, εκπρόσωπος του ΤΕΕ , ως μέλος
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αποτελούντες την Επιτροπή Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης και βελτίωσης
οδικής ασφάλειας Λεωφόρου Στρατού», προϋπολογισμού 169. 741,68 € (πλέον Φ.Π.Α.24%) και έχοντας
υπόψη:
1. την από 11-3-2020 πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α' 55/11.3.2020) με θέμα
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» σύμφωνα με την οποία δημιουργήθηκαν προβλήματα
στην συνεδρία της Επιτροπής Διαγωνισμού το προηγούμενο διάστημα
2. το έγγραφο που κατατέθηκε στην ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ και
την ΜΟΓΙΑΔΙΣ μέσω του πρωτοκόλλου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (υπάλληλος της οποίας
είναι η πρόεδρος της Επιτροπής του Διαγωνισμού της παρούσας μελέτης) και αφορά το ερώτημα αν
κατά την διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης και
βελτίωσης οδικής ασφάλειας Λ. Στρατού» προϋπολογισμού 169.741 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), θα
πρέπει να απορριφθεί ή όχι η προσφορά του προσωρινού αναδόχου που κατά την φάση ελέγχου των
δικαιολογητικών και των αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης διαπιστώθηκε η έλλειψη υπεύθυνης
δήλωσης.
3. το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ δεν έχει
απαντήσει σε ερωτήματα που σχετίζονται με την αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 103
του Ν4412/2016 από την παρ. 12.β.Άρθρου 43 του 4605/2019 ΦΕΚ-52/Α/1-4- 19
4. Την από 20/05/2020 με αρ. πρωτ. 16171/ΒΧ/ΕΑ γνωμοδότηση της ΜΟΠΑΔΙΣ (Μονάδα
Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων) για το προαναφερθέν ερώτημα
Συντασσόμαστε με την νομική ερμηνεία της αντικατάστασης της παραγράφου 2 του άρθρου 103 του
Ν4412/2016 από την παρ.12.β.Άρθρου 43 του 4605/2019 ΦΕΚ-52/Α/1-4-19, έτσι όπως διατυπώνεται στην
γνωμοδότηση της ΜΟΠΑΔΙΣ, η οποία αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, δηλαδή
ότι η μη προσκόμιση από τον προσωρινό ανάδοχο της απαιτούμενης υπεύθυνης δήλωσης οδηγεί σε
υποχρεωτική απόρριψη της προσφοράς του χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης του ελλείποντος
δικαιολογητικού, και κατά συνέπεια:
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει εδώ το παρόν ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ, σήμερα 29.05.2020 και έχοντας
υπόψη τις προβλέψεις του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 καθώς και τις αντίστοιχες του άρθρου 5.δ της
Διακήρυξης της παρούσας διαδικασίας, εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή:
Την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου με την επωνυμία «ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. "ΕΥΕΡΓΟΣ A.E. “ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ»
Την κατάπτωση υπέρ του Δ. Ξάνθης της υπ' αριθμ. 917ILG1973470/18-12-2019 «ΕΥΕΡΓΟΣ A.E.» ποσού
3.394,00 ευρώ /Τράπεζας Πειραιώς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που είχε καταθέσει ο οικονομικός
φορέας «ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. "ΕΥΕΡΓΟΣ
Α.Ε.“ - ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ»
την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου, τον 20 κατά σειρά μειοδότη, δηλαδή τον οικονομικό φορέα με την
επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: 1) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παρασκευά , 2)
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου , 3) ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη» με
μέσο ποσοστό έκπτωσης 79,07 % και ποσό προσφοράς 35.535,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
Το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο του παρόντος πρακτικού υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσω του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για περαιτέρω ενέργειες αυτής. Στο παρόν ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ επισυνάπτονται: το υπ'
αριθμ. πρωτ. 64678/Ξ-ΔΤΕ-1389/14.05.2020 έγγραφο προς την ΕΑΑΔΗΣΥ και την ΜΟΠΑΔΙΣ , η υπ' αρ.
πρωτ. 16171/ΒΧ/ΕΑ/20.05.2020 γνωμοδότησή της ΜΟΠΑΔΙΣ και η οικονομική προσφορά του
οικονομικού φορέα «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: Ι)ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του
Παρασκευά, 2)ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου 3)ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του
Παναγιώτη»
Τέλος 2ης Συνεδρίασης
3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Στην Ξάνθη στις 19-1-2021, ημέρα Τρίτη οι κάτωθι:
1. Νικολαΐδου Στέλλα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της Π. Ε.
Ξάνθης, ως Πρόεδρος
2. Λάππας Ιωάννης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του
Δήμου Ξάνθης, ως μέλος
3. Δουκέλης Ιωάννης, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, εκπρόσωπος του ΤΕΕ , ως μέλος αποτελούντες
την Επιτροπή Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης και βελτίωσης οδικής
ασφάλειας Λεωφόρου Στρατού», προϋπολογισμού 169.741,68 (πλέον Φ. Π. Α. 24%) και έχοντας
υπόψη:
1. την με αριθμό 272/2020 (30-11-2020) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Ξάνθης
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την αρ. 1541/2020 (16-11-2020) απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
το με αρ. πρωτ. ΓΙΑΜΘ/ΔΤΕΠΞ/223939/40Ι 1/16-12-2020 ερώτημα της Επιτροπής Διαγωνισμού προς
την ΕΑΣΔΗΣΥ, ΜΟΠΑΔΙΣ, νομικό σύμβουλο ΠΕ Ξάνθης και νομικό σύμβουλο Δήμου Ξάνθης
4. την γνωμάτευση της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜΟΠΑΔΙΣ) με αρ.
πρωτ. Ι626Ι/ΧΑ/ΕΑ/Ι 1-01-2021
5. Την τηλεφωνική επικοινωνία με το γραφείο του προέδρου της ΕΑΑΔΗΣΥ (K. Νίκα) και την
προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων (κ. Καλογρίδου) της ΕΑΑΔΗΣΥ, που
προφορικά συμφώνησαν με την γνωμάτευση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
αποφασίσαμε την σύνταξη του παρακάτω κειμένου:
«Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, με την αρ. 272/2020 απόφαση της, αναπέμπει το από 252-2020 (25/2/2020 1η συνεδρίαση και 1/6/2020 2η συνεδρίαση) απόσπασμα του Πρακτικού ΙΙ στην
Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «Μελέτη ανάπλασης και βελτίωσης οδικής
ασφάλειας Λ. Στρατού» για περαιτέρω έρευνα, μετά την διαπίστωση σφάλματος ως παράβασης της αρχής
της επιείκειας.
Τόσο όμως α) στην με αρ. 1541/2020 (16-11-2020) απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΓΙ) που εξετάστηκε η Προσφυγή του δεύτερου μειοδότη κατά της ανωτέρω απόφασης
της Ο.Ε του Δήμου Ξάνθης όσο και β) στην γνωμάτευση της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και
Συμβάσεων (ΜΟΠΑΔΙΣ) με αρ. πρωτ. 16261/ΧΑ/ΕΑ/11-01-2021, που εξειδικεύεται σε αντίστοιχα θέματα
και συγκροτείται από νομικούς, αποσαφηνίστηκε ότι η Επιτροπή Διαγωνισμού έπραξε ορθά και σύννομα,
στηρίζοντας τις απόψεις τους σε αντίστοιχες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ενώ η αντίθετη
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δεν διατυπώνει επαρκώς αιτιολογημένη κρίση.
Συνεπώς η μη υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης αποτελεί ουσιώδη παράλειψη που δεν δύναται να
θεραπευτεί ούτε στο πλαίσιο της τυχόν αναλογικής εφαρμογής του άρθρου 102 του Ν.4412 στο στάδιο
ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσής και ως εκ τούτου η Επιτροπή Διαγωνισμού εμμένει στη θέση
της, δηλαδή στην αρχική γνωμοδότηση της και εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή:
 Την απόρριψη προσφοράς του προσωρινού αναδόχου με την επωνυμία «ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «ΕΥΕΡΓΟΣ A.E.» - ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ»
 την κατάπτωση υπέρ του Δ. Ξάνθης της υπ' αριθμ. 917ΙLG1973470/18-12~2019 «ΕΥΕΡΓΟΣ A.E.»
ποσού 3.394,00 ευρώ /Τράπεζας Πειραιώς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που είχε καταθέσει ο
οικονομικός φορέας «ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με
δ.τ. "ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.“ - ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΙ-ΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ»
 την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου, τον 2ο κατά σειρά μειοδότη, δηλαδή τον οικονομικό φορέα
με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: 1) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του
Παρασκευά , 2) ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου , 3) ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 79,07 % και ποσό προσφοράς
35.535,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
εφόσον τα πραγματικά δεδομένα δεν έχουν αλλάξει και η απόφαση της είναι ορθή και σύννομη στο πνεύμα
της ανωτέρω απόφασης της ΑΕΕΠ και της ανωτέρω γνωμάτευση της ΜΟΠΑΔΙΣ.
Το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο του παρόντος πρακτικού υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσω του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για περαιτέρω ενέργειες αυτής. Στο παρόν ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ επισυνάπτονται: α) η αρ.
1541/2020 (16-11-2020) απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), β) το
ερώτημα της Ε.Δ. με αρ. πρωτ. ΓΙΑΜΘ/ΔΤΕΠΞ/223939/40Ι 1/16-12-2020 γ) η γνωμάτευση της Μονάδας
Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜΟΠΑΔΙΣ) με αρ. πρωτ. 16261/ΧΑ/ΕΑ/11-01-2Ο21 και
γ) η Οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: 1)ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παρασκευά, 2) ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου 3) ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη».
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 αριθμ.2 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού «Μελέτη ανάπλασης και βελτίωσης οδικής
ασφάλειας Λ. Στρατού».
Β) Την απόρριψης της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου με την επωνυμία ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. «ΈΥΕΡΓΟΣ Α.Ε»-ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Γ) Την κατάπτωση υπέρ Δ. Ξάνθης της υπ.αριθμ. 9171LG1973470/18-12-2019 «ΕΥΕΡΓΟΣ A.E» ποσού
3.394,00 ευρώ/Τράπεζα Πειραιώς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που είχε καταθέσει ο
2.
3.
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οικονομικός φορέας ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ.
«ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε» - ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Δ) Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου, του 2ου κατά σειρά μειοδότη, δηλαδή του οικονομικού φορέα
με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: 1.ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του
Παρασκευά, 2. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΛΙΑ του Γεωργίου, 3. ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ του
Παναγιώτη, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 79,07% και ποσό προσφοράς 35.535€ (χωρίς ΦΠΑ)
…………………………………………………………………………………………………………
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

