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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 9ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
19ης Ιουνίου 2015
Αριθ. απόφασης

119
Περίληψη
Καθορισμός νέας ημερομηνίας δημοπρασία
του έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής
Οδού στην Τ.Κ.Πασχαλιά της Δημοτ. Ενότητας
Σταυρούπολης».

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 19 Ιουνίου
2015 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 25602/15-06-2015 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 έξι (6) μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
2.Κων/νος Τριανταφυλλίδης
3.Ερκάν Κίρατζη
4.Σιαμπάν Μπαντάκ
5.Απόστολος Αγκόρτζας
6.Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης

Απόντες
1.Τοπ Ισμέτ
2.Αθανάσιος Ξυνίδης
3.Αλεξία Γκιρτζίκη

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη των μελών της την
υπ΄αριθ.25452/12-06-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως
εξής: «Σας αναφέρω ότι η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Βελτίωση
βατότητας αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Πασχαλιά στην Δ.Ε. Σταυρούπολης , που
πραγματοποιήθηκε στις 11-06-15, κηρύχθηκε άγονη σύμφωνα με το συνημμένο
πρακτικό.
Πρακτικό διεξαγωγής ανοικτής δημοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές με το
σύστημα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3669/2008)
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ », προϋπολογισμού 555.000,00 ευρώ :
Στην Ξάνθη στις 11-06-2015 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, η Επιτροπή Διαγωνισμού που ορίστηκε από την Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης με το υπ’ αρ. 14427/15-04-2015 έγγραφο
και αποτελείται από τους :
α) Μακρή Ελένη, Πολιτικό Μηχανικός της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης
ως πρόεδρο,
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β) Παπαθανασίου Φωτεινή, Πολιτικός Μηχανικός της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Ξάνθης ως μέλος,
γ) Γραμματόπουλος Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης ως μέλος και έχοντας υπόψη τα :
1. την με αριθμ. 59/06-04-2015 απόφαση Οικονομική Επιτροπής Δήμου Ξάνθης με
την οποίαν εγκρίθηκε η κατάρτιση των όρων δημοπρασίας.
2. την περίληψη διακήρυξη της δημοπρασίας που δημοσιεύθηκε στα φύλλα με αριθμό
: 11254/09-04-2015 της εφημερίδας «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» , 11653/09-042015 της εφημερίδας «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ », 2818/11-04-2015 της εφημερίδας
«XANTHI NEWS», 319/15-04-2015, της εφημερίδας «ΤΟΛΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ»,
5966/09-04-2015 της εφημερίδας «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ »και στο
αρ. 128/09-04-2015 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΔΔΣ).
3. την με αριθ. 78/26-05-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ξάνθης με την οποία, μετά το από 5-5-2015 Πρακτικό της Άγονης Δημοπρασίας του
έργου, καθορίζεται ως νέα ημερομηνία δημοπράτησης η 11 Ιουνίου 2015συνήλθε
σήμερα για την διεξαγωγή του διαγωνισμού παρουσία και του κ.Προφέτη Γεωργίου
εκπροσώπου του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν.Ξάνθης.
Στην αρχή και ώρα 9.30 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της
δημοπρασίας και στη συνέχεια η Επιτροπή ανέμενε την προσέλευση και την κατάθεση
των φακέλων δικαιολογητικών και των φακέλων οικονομική προσφοράς εκ μέρους των
ενδιαφερόμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων. Αφού παρήλθε η ώρα λήξης παραλαβής
των προσφορών (10:00 π.μ.) και δεν εμφανίστηκε κανείς εργολήπτης
για να
καταθέσει προσφορά, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε την λήξη της παραλαβής περί ώρα
10.04 π.μ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινώνησε με την υπηρεσία
του πρωτοκόλλου και διαπίστωσε ότι δεν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά
την παρ. 3.4. Κατόπιν τούτων η Επιτροπή Διαγωνισμού κηρύσσει την Δημοπρασία
άγονη.
Κατόπιν αυτού, παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή τον καθορισμό
νέας ημερομηνίας δημοπρασίας, σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης που
προβλέπει : «Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά,
θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή
και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax ή e-mail πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες
πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα
(10:00 π.μ.).»
Προτείνεται η νέα ημερομηνία δημοπρασίας να οριστεί σε δέκα (10)
εργάσιμες ημέρες, μετά από την ημέρα συνεδρίασης της Επιτροπής σας, μη
συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
1. Την υπ΄αριθ.59/06-04-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
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2. Το από 11-06-2015 πρακτικό με την οποία κηρύσσεται η Δημοπρασία άγονη.
3. Την υπ΄αριθ.25452/12-06-2015 αναφορά της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Καθορίζει νέα ημερομηνία δημοπρασίας για το έργο «Βελτίωση Βατότητας
Αγροτικής Οδού στην Τοπική Κοινότητα Πασχαλιάς της Δημοτικής Ενότητας
Σταυρούπολης» την 1 Ιουλίου 2015.
Ο κ.Σιαμπάν Μπαντάκ ψήφισε λευκό.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 119/2015.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 22 Ιουνίου 2015
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου

