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Από το αριθ.5/16-02-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 45

Περίληψη
Έγκριση του από 1-2-2021 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για
την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη
πεζογέφυρας & διαμόρφωση κόμβου σύνδεσης Παλιάς & Νέας Χρύσας»

Στην Ξάνθη, σήμερα 16 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.3036/122-2021 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 5 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
2. Ελευθεριάδης Απόστολος
4. Μπεκήρ Ογλού Σουά
3. Ζερενίδης Ιωάννης
5. Φανουράκης Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
3. Παπαχρόνης Ιωάννης
2. Παπαδόπουλος Κυριάκος
4. 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 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών, την αριθμ.πρωτ.2651/9-2-2021 εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη το από 01.02.2021 Πρακτικό Νο2 της επιτροπής διαγωνισμού, που διαβιβάστηκε
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στις 09.02.2021 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης:
Εισηγούμαι στην Οικονομική Επιτροπή, τη λήψη απόφασης κατακύρωσης της δημοπρασίας
"Μελέτη πεζογέφυρας & διαμόρφωσης κόμβου σύνδεσης Παλιάς & Νέας Χρύσας” στην ένωση
οικονομικών φορέων «ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ δ.τ.
”ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε”-ΗΛΙΔΑΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ δ.τ. "ΗΛΙΔΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε” ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»
με σύνολο αμοιβής εκπόνησης μελέτης 30.475€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 68,01%.».
Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών το σχετικό πρακτικό, το οποίο έχει ως εξής:
«Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο:
"Μελέτη πεζογέφυρας διαμόρφωσης κόμβου σύνδεσης Παλιάς και Νέας Χρύσας" προϋπολογισμού
εκτιμώμενης αξίας 118.135,84 € (με ΦΠΑ)
Για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με ανοικτή διαδικασία
μέσω ΕΣΗΔΗΣ με α/α συστήματος 92550 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
Στην Ξάνθη, στις 01.02.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ„ στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, οι κατωτέρω:
1. Φώτιος Μουργόπουλος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στο Δήμο Αβδήρων ως πρόεδρος της εδ.
2. Σταυρούλα Καψάλη, ΠΕ Γεωτεχνικών — Δασολόγων στο Δασαρχείο Ξάνθης, ως μέλος
3. Λαζαρίδης Θεολόγος Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε., ως μέλος
Έχοντας υπόψη :
1. τη με αριθ. πρωτ.22931 Ι 09-09-2020 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ 20PROC00728B633 για τη μελέτη του
θέματος.
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2 . Το από 16.10.2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη του μειοδότη της
μελέτης με τίτλο «Μελέτη πεζογέφυρας & διαμόρφωσης κόμβου σύνδεσης Παλιάς και Νέας
Χρύσας».
3. Τη με αρ. 324 / 2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης , με την οποία
εγκρίνεται το από 16.10.2020 Πρακτικό 1 του Διαγωνισμού του θέματος.
4. Την από 01.12.2020 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 10.12.2020) από την ηλεκτρονική
κοινοποίηση της απόφασης, κατά το άρθρο 6 της διακήρυξης του έργου.
6. Την από 14.12.2020 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών του μειοδότη « α) ΕΥΕΡΓΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ δ.τ. ΙΙ ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.“ β)
ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ δ.τ.
"ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ." Υ) ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΙ-ΙΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», ως «προσωρινού αναδόχου», μέσω της λειτουργικότητας της « Επικοινωνίας».
7. Την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στα άρθρα της διακήρυξης του
διαγωνισμού, τα οποία υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στις 23.12.2020 μέσω της λειτουργικότητας της «
Επικοινωνίας»,
8. Την από 24.12.2020 αίτηση (με αρ. πρωτ. Εισερχομένου 34972 στο Δήμο Ξάνθης ) του
«προσωρινού αναδόχου» « α) ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΜΕ δ.τ, "ΕΥΕΡΓΟΣ β) ΗΛΙΔΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΏΝ ΜΕ δ,τ. "ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΙ γ) ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με την οποία κατέθεσε τα δικαιολογητικά που
καθορίζονται στα άρθρα της διακήρυξης του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο.
προσήλθαμε για τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου»,
Αφού διαπιστώθηκε η εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών μέσω του συστήματος και η
εμπρόθεσμη κατάθεση των φακέλου των δικαιολογητικών με αριθμ.Πρωτ.34972/24-12-2020 στο
πρωτόκολλο του Δήμου Ξάνθης, προβήκαμε στην αποσφράγισή του και στον έλεγχο των
δικαιολογητικών.
Έτσι λοιπόν, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 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 στις 01-02-2020 με τη σύνταξη του παρόντος
Πρακτικού.
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην ένωση
οικονομικών φορέων «ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ δ.Τ.
«ΈΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.» ΗΛΙΔΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ δ.τ. 'ΉΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ A.E.“ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» με σύνολο αμοιβής εκπόνησης της μελέτης: τριάντα χιλιάδες και
τετρακόσια Εβδομήντα πέντε ευρώ (30.475,00 €) χωρίς Φ.Π.Α. και με μέση τεκμαρτή έκπτωση 68,01 %».
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 1-2-2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης
μελέτης με τίτλο: «Μελέτη πεζογέφυρας & διαμόρφωση κόμβου σύνδεσης Παλιάς & Νέας Χρύσας»,
προϋπολογισμού εκτιμώμενης αξίας 118.135,84 € (με ΦΠΑ).
Β) Την κατακύρωση της σύμβασης στην ένωση οικονομικών φορέων «ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ δ.Τ. «ΈΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.» ΗΛΙΔΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ δ.τ. “ΉΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ A.E.“ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» με σύνολο
αμοιβής εκπόνησης της μελέτης: τριάντα χιλιάδες και τετρακόσια Εβδομήντα πέντε ευρώ (30.475,00€)
χωρίς Φ.Π.Α. και με μέση τεκμαρτή έκπτωση 68,01 %
…………………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 17-2-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

