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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 1ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
13ης Ιανουαρίου 2015
Αριθ. απόφασης

6

Περίληψη
Εξέταση ενστάσεων και έγκριση
πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού
«Προμήθεια & εγκατάσταση Οδικών
Πινακίδων Πληροφόρησης,»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 13 Ιανουαρίου 2015 ημέρα
Τρίτη και ώρα 12:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 741/09-01-15 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δήμαρχος 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 επτά (7) μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Απόντες
1. Σιαμπάν Μπαντάκ
2. Τοπ Ισμέτ

Γίνεται μνεία ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος Αθανάσιος Ξυνίδης προσήλθε κατά τη
συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο Δημοτικός Σύμβουλος
Αγκόρτζας Απόστολος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη των μελών της,
τηνυπ΄αριθ.693/09-01-2015 αναφορά της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών,
αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και εξέταση ενστάσεων σχετικά με την εξέταση
ενστάσεων και έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού ¨Προμήθεια και
εγκατάσταση οδικών Πινακίδων Πληροφόρησης¨ συνολικού προϋπολογισμού
37.392,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. η οποία έχει ως εξής «Σας αναφέρουμε ότι
αφού εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού, με την αριθ. 245/2014
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, στις 18/12/2014, στην αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης και ώρα 10:00πμ., συνήλθε η επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμών αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και εξέτασης ενστάσεων (άρθρο 46
του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), σε ανοικτή δημόσια συνεδρίαση.
Για το διαγωνισμό κατατέθηκε μια μοναδική προσφορά της εταιρίας :
«ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» η οποία
προσκομίστηκε από το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Ξάνθης με σήμανση
πρωτοκόλλου 66599/17-12-2014. Στη διάρκεια του ελέγχου των δικαιολογητικών
διαπιστώθηκε στη δήλωση του προσφέροντα περί πλήρους και ανεπιφύλακτης
αποδοχής των όρων της διακήρυξης, αποδοχή των όρων με διατύπωση επιφυλάξεων
ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριμένα την παράγραφο 2 των τεχνικών
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προδιαγραφών της διακήρυξης. Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την διατύπωση
σχετικού ερωτήματος προς την αρμόδια για την σύνταξη της τεχνικής μελέτης της
διακήρυξης, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, την διακοπή της
συνεδρίασης και την συνέχισή της μετά την απάντηση του σχετικού ερωτήματος. Μετά
την διακοπή της συνεδρίασης και εντός της ίδιας ημέρας,
από το Γραφείο
Πρωτοκόλλου του Δήμου Ξάνθης, τέθηκε υπ’ όψιν της επιτροπής φάκελος συμμετοχής
της εταιρίας «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ – Α.Ε.» φέρων σήμανση πρωτοκόλλου 66805/18-122014. Στις 22-12-2014 τέθηκε υπ’ όψιν της Επιτροπής από το Γραφείο Πρωτοκόλλου
του Δήμου Ξάνθης επιστολή της εταιρίας «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ – Α.Ε.» φέρουσα αριθμό
Αριθ. Πρωτ. Δήμου Ξάνθης 67450/22-12-2014, η οποία ζητά την αποδοχή της
συμμετοχής της εταιρίας στον διαγωνισμό, λόγω μη υπαιτιότητάς της ως συμμετέχοντα
για την μη έγκαιρη υποβολή φακέλου συμμετοχής, αλλά υπαιτιότητας του Δήμου
Ξάνθης για το γεγονός αυτό.
Στις 24-12-2014 η επιτροπή έλαβε το με Αριθ. Πρωτ. Δήμου Ξάνθης 67801/2412-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο παρέχεται στην
Επιτροπή άποψη του μελετητή της διακήρυξης σχετικά με την αποδοχή των όρων με
επιφυλάξεις από τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό.
Στις 29-12-2014 και ώρα 10:00πμ η Επιτροπή συνέχισε την από 18-12-2014
διακοπείσα συνεδρίαση της, που αφορά την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού
Διαγωνισμού για την «Προμήθεια & Εγκατάσταση Οδικών Πινακίδων Πληροφόρησης».
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψιν την επιστολή της εταιρίας «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ
– Α.Ε.» επικοινώνησε προφορικά με την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ξάνθης για την έκφραση της άποψής της σχετικά με τα γραφόμενα στην επιστολή. Από
την επικοινωνία διατυπώθηκε η άποψη περί αποκλειστικής ευθύνης του υπαλλήλου της
ταχυμεταφορικής (Courier) στην μη έγκαιρη υποβολή του φακέλου συμμετοχής της
εταιρίας «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ – Α.Ε.» Η Επιτροπή τελικά έκρινε την συμμετοχή της
εταιρίας «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ – Α.Ε.» ως εκπρόθεσμη βάση των οριζόμενων στο άρθρο
8. παρ. 3 και 4 και δεν την έλαβε υπόψη.
Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της το με Αριθ. Πρωτ. Δήμου
Ξάνθης 67801/24-12-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προέβη στη
συνέχιση του διαγωνισμού με την αποσφράγιση του φακέλου οικονομικής προσφοράς
του συμμετέχοντα «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ»
Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού
στην συμμετέχουσα εταιρία «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ» και συνολική τιμή προσφοράς 29.766,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
Την υπ΄ αριθ. 245/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία
έγινε η κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού.
Την υπ΄ αριθ. 56148/29-10-2014 διακήρυξη του Δημάρχου Ξάνθης.
Την υπ΄αριθ. 64515/05-12-2014 περιληπτική διακήρυξη.
Το από 18-12-2014 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
Την υπ΄ αριθ. 693/09-01-2015 αναφορά της Επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση
Οδικών πινακίδων Πληροφόρησης στην εταιρεία «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ-
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ»
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

με

συνολική

τιμή

προφοράς

29.766,00€

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6/2015.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές των
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη,16 Ιανουαρίου 2015
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου

