ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Από το 16ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 1ης Οκτωβρίου 2014
Αριθ. απόφασης 174
Περίληψη
Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας
«Ολοκληρωμένη αναβάθμιση σχολικού κτιρίου
14ου Δ.Σχολείου Ξάνθης και εγκατάσταση
επιδεικτικού Φ/Β συστήματος
ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ»
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σήμερα 1η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00,
μετά την εξ΄αναβολής τακτική συνεδρίαση της 30ης Σεπτεμβρίου 2014, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 51219/26-09-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της,
κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δημάρχου Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη
της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα
θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη
δηλαδή:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Παρόντες
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
Αλεξία Γκιρτζίκη
Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης
Ερκάν Κίρατζη
Κων/νος Τριανταφυλλίδης
Απόστολος Αγκόρτζας
Αθανάσιος Ξυνίδης
Σιαμπάν Μπαντάκ

Απόντες
1) Τοπ Ισμέτ

ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα
εξής: Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και
όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια
διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από
την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
O Πρόεδρος κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε τα θέματα της εκτός ημερησίας διάταξης (έτσι όπως καταρτίστηκε), και
είναι τα εξής:
1. Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής για το διαγωνισμό του έργου :
Bελτίωση οδοστρωμάτων σε οδούς της Δ.Ε Ξάνθης
2.Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας «Ολοκληρωμένη αναβάθμιση σχολικού κτιρίου 14ου Δ.Σχολείου
Ξάνθης και εγκατάσταση επιδεικτικού Φ/Β συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ»
Στη συνέχεια και έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 ανέφερε ότι λόγω
της κατεπείγουσας φύσης τους η οποία προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης τους, τα
παραπάνω θέματα πρέπει να τεθούν προς συζήτηση παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια
διάταξη.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη
Την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
Την εισήγηση του προέδρου
Τα περιεχόμενα των θεμάτων τα οποία αν και δε συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθούν κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος «Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας: Ολοκληρωμένη αναβάθμιση
σχολικού κτιρίου 14ου Δ.Σχολείου Ξάνθης και εγκατάσταση επιδεικτικού Φ/Β συστήματος
ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ» παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του και των χρονικών ορίων που προκύπτουν για την επικαιροποίηση των
δικαιολογητικών που προβλέπονται από το άρθρο 4.2 της διακήρυξης και τον κατά το νόμο έλεγχο
νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Στην συνέχεια ο πρόεδρος ανέφερε τα εξής: ΄΄Από τη στιγμή που η Επιτροπή με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθμού των μελών της αποφάσισε ότι το συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην
ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί αυτού επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών
της΄΄ έθεσε υπόψη των μελών την αρ. πρωτ. 51585/1-10-2014 αναφορά της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η
οποία έχει ως εξής :
«Σας αναφέρω ότι στις 23-09-2014 έγινε η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου του παραπλεύρως
έργου.
Κατά του εν λόγω πρακτικού δημοπρασίας δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.
Κατόπιν αυτού σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή :
α) την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του παραπλεύρως έργου, επιφυλασσομένων των
διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
β) την εξουσιοδότηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, για να
1) κοινοποιήσει στους διαγωνιζόμενους εκτός από το μειοδότη την απόφαση έγκρισης του
αποτελέσματος της δημοπρασίας
2) καλέσει το μειοδότη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.2 του Ν3669/08, να προσκομίσει μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ημερών τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο άρθρο 4.2 της διακήρυξης, μετά
τον κατά νόμο έλεγχο της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο».
Στην συνέχεια έθεσε υπόψη της Επιτροπής, το πρακτικό δημοπρασίας υπ΄αριθμ. 1 με ημερομηνία 23
/9/2014 που αφορά τη διεξαγωγή ανοικτής δημοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα επί
μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3669/2008 για την ανάδειξη αναδόχου, και το
πρακτικό υπ΄αριθμ.2 με ημερομηνία 1/10/2014 που αφορά στην υποβολή ή μη ενστάσεων κατά του κύρους
του διαγωνισμού.
Τέλος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη
Την αρ. 172/21-8-2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Το πρακτικό δημοπρασίας υπ΄αριθμ. 1 με ημερομηνία 23 -9-2014
Το πρακτικό δημοπρασίας υπ΄αριθμ. 2 με ημερομηνία 1-10-2014
Το Σχέδιο κοινοποίησης στους διαγωνιζόμενους
Το Σχέδιο πρόσκλησης μειοδότη για προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών
Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε ένσταση κατά του πρακτικού ανάδειξης αναδόχου του ανωτέρω έργου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει το αποτέλεσμα δημοπρασίας του έργου : «Ολοκληρωμένη αναβάθμιση σχολικού κτιρίου 14ου
Δ.Σχολείου Ξάνθης και εγκατάσταση επιδεικτικού Φ/Β συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ»

προϋπολογισμού 264.963,00€
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) η οποία αναδεικνύει ανάδοχο την
«ΜΟΛΩΖΗΣ Δ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α. Ο.Ε» με ποσοστό έκπτωσης 53,74%, επιφυλασσόμενων των
διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 3669/08.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής, να :
1) κοινοποιήσει στους διαγωνιζόμενους εκτός από το μειοδότη την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος
της δημοπρασίας,
2) καλέσει το μειοδότη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.2 του Ν3669/08, να προσκομίσει μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ημερών τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο άρθρο 4.2 της διακήρυξης, μετά τον
κατά νόμο έλεγχο της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 174/2014
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Xαράλαμπος Δημαρχόπουλος
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 2-10-2014
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυρομάτη Αικατερίνη

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

