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Από το αριθ.6/23-2-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 52

Περίληψη
Συμπλήρωση της με αριθμό 409/2020 προγενέστερης απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά «Διαπίστωση επάρκειας των
ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων από τον οικονομικό φορέα «ΓΑΙΑ ΑΕ
ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ»»

Στην Ξάνθη, σήμερα 23 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.3557/192-2021 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 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών, την αριθμ.πρωτ.2959/12-2-2021 αναφορά της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου
εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτες Παθητικής Ενεργητικής Πυροπροστασίας για τα αθλητικά κέντρα "Αλ.
Μπαλτατζής" & "ΔΑΚ" Αποφ. Οικ. Επιτροπής 290/2020», η οποία έχει ως εξής:
«ΣΧΕΤ.: (α) το άρθρο 73 παρ. 8 του v. 4412/2016, (β) Το από 08/12/2020 έγγραφό μας προς την Οικον.
Επιτρ. Δήμου Ξάνθης, (γ) Η αριθμ.409/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, (δ)
Η γνωμοδότηση της 33ης συνεδρίασης, πράξη 33.ΣΤ/20-01-2021, της επιτροπής για τα επανορθωτικά μέτρα
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
1. Με το (β) σχετικό έγγραφό μας, ζητήσαμε την αποστολή Σχεδίου Απόφασης από την οικονομική
επιτροπή του Δήμου Ξάνθης στην επιτροπή για τα επανορθωτικά μέτρα περί διαπίστωσης της
επάρκειας ή μη των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ» επανορθωτικών μέτρων που αφορούν τον διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης
της μελέτης: «Μελέτες Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας για τα αθλητικά κέντρα "Αλ.
Μπαλτατζής" & "ΔΑΚ Ί όπως προβλέπεται από το Νόμο -(α) σχετικό.
2. Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Ξάνθης με το (γ) σχετικό απέστειλε Απόφαση και όχι Σχέδιο
Απόφασης, όπως προβλέπεται, προς την επιτροπή του (δ) σχετικού. Παρά του γεγονότος αυτού η
επιτροπή των επανορθωτικών μέτρων με το (δ) σχετικό αφού συνεδρίασε στις 20/01/2021 απέστειλε τη
γνωμοδότησή της για το εν λόγω θέμα.
3. Έπειτα από τα παραπάνω παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης να ακυρώσει ή
να τροποποιήσει ή να επαναλάβει στο ορθό την Απόφασή της - (γ) σχετικό - και να συμπεριλάβει, όπως
προβλέπεται και την γνωμοδότηση του (δ) σχετικού ώστε να ολοκληρώσουμε το 1ο πρακτικό του
διαγωνισμού».
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
Συμπληρώνει τη με αριθμό 409/2020 προγενέστερη απόφασή της, η οποία αφορά «Διαπίστωση
επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων από τον οικονομικό φορέα «ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ
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Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ»» και συγκεκριμένα στο αποφασιστικό μέρος της, συμπληρώνει τη
γνωμοδότηση της 33ης συνεδρίασης, πράξη 33.ΣΤ/20-01-2021, της επιτροπής για τα επανορθωτικά μέτρα
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την οποία παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της, επί
του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης του Δήμου Ξάνθης και περί της επάρκειας των ληφθέντων
επανορθωτικών μέτρων της εταιρείας «ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» προς- απόδειξη
της αξιοπιστίας της.
Κατά τα λοιπά η 409/2020 προγενέστερη απόφασή της, ισχύει ως έχει, η οποία μετά και την
ανωτέρω τροποποίηση, έχει ως εξής:
Τη διαπίστωση, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής, της επάρκειας των ληφθέντων από τον
οικονομικό φορέα «ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ», επανορθωτικών μέτρων, ύστερα και
από τη γνωμοδότηση της 33ης συνεδρίασης, πράξη 33.ΣΤ/20-01-2021, της επιτροπής για τα επανορθωτικά
μέτρα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την οποία παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της
επί του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης του Δήμου Ξάνθης και περί της επάρκειας των ληφθέντων
επανορθωτικών μέτρων της εταιρείας «ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» προς - απόδειξη
της αξιοπιστίας της.
Στο υποβαλλόμενο ΤΕΥΔ, ο οικονομικός φορέας «ΓΑΙΑ ΑΕ. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ» επικαλείται και δύναται να αποδείξει τη λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων απόδειξης της
αξιοπιστίας του κατ' αρθρ. 73 παρ. 7 ν. 4412/2016.
Τα μέτρα αυτά είναι: 1. Η απόφαση του ΔΣ του οικονομικού φορέα για προσβολή της με
αριθ.93/3/06.02.2006 απόφασης του ΔΣ του ν.π.δ.δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ενώπιον των
αρμόδιων δικαστηρίων, 2. Η άσκηση ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του ΣΤΕ της με αριθ.
καταθ.39/25.02.2020 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα προσωρινής διαταγής, 3. Απόφαση σε
επίπεδο επανορθωτικού μέτρου περί επισταμένου ελέγχου από πλευράς του οικονομικού φορέα όλων των
πιστοποιητικών εμπειρίας, που έχουν εκδοθεί από αναθέτουσες αρχές και επισταμένου ελέγχου όλων των
καταλόγων παρόμοιων μελετών, που υποβάλλονται σε διαγωνισμούς μελετών, προς επιβεβαίωση της ορθής
και νομότυπης εκπλήρωσης, 4. Την από 27.02.2020 υπ' αριθ. ΟΕ-43.1 Οδηγία Εργασίας σχετικά με την
ορθή σύνταξη φακέλων συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς για την ανάθεση μελετών και 5. Σεμινάριο
νομικού αντικειμένου με σκοπό την επιμόρφωση όλων των στελεχών της διοίκησης της εταιρίας καθώς και
του προσωπικού, που είναι επιφορτισμένο με τη σύνταξη φακέλων συμμετοχής σε διαγωνισμούς, στους
οποίους υποβάλλει προφορά η εταιρία και το οποίο έλαβε χώρα στις 27.02.2020.
Στους δε συμμετέχοντες χορηγήθηκε βεβαίωση παρακολούθησης.
…………………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 23-2-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

