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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 12ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
10ης Ιουλίου 2015
Αριθ. απόφασης

139
Περίληψη
Έγκριση
συγκρότηση
επιτροπής
διενέργειας
διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ.1και 3
του Ν.3316/2005, των προτεινόμενων γραφείων
μελετών για διαπραγμάτευση , της ημερομηνίας
διεξαγωγής της δημοπρασίας για την ανάθεση της
μελέτης με τίτλο «Μελέτη στατικής επάρκειας &
ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων
κολυμβητικής δεξαμενής Δήμου Ξάνθης» συνολικής
προεκτιμώμενης αμοιβής 29.855,40€ χωρίς τη
δαπάνη ΦΠΑ.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 10 Ιουλίου
2015 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 29884/06-07-2015 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 επτά (7) μέλη δηλαδή:

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

Απόντες
1.Τοπ Ισμέτ
2.Αλεξία Γκιρτζίκη

Γίνεται μνεία ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος Απόστολος Αγκόρτζας προσήλθε κατά
τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη των μελών της την
υπ΄αριθ.29875/06-07-2015 αναφορά της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως
εξής «Α) Συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού σύμφωνα με το
άρθρο 21, παρ.1 και 3 του Ν. 3316/2005.
Βάσει της παραγ. 1 & 3 του άρθρου 21 του ν. 3316/2005 , η Επιτροπή Διαγωνισμού
για την ανάθεση της παραπάνω μελέτης απαρτίζεται από δύο (2) υπηρεσιακά μέλη με
τα αναπληρωματικά τους και έναν (1) εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. με τον αναπληρωτή του.
Σύμφωνα με το από 3-7-2015 Πρακτικό Διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών
της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την μελέτη τα υπηρεσιακά μέλη που
κληρώθηκαν είναι τα κάτωθι:
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1. Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού ορίζεται η κ. Μακρή Ελένη , Πολιτικός
Μηχανικός , με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Χαράλαμπο Αβραμίδη Πολιτικό
Μηχανικό
2. Ο κ. Λάππας Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός , ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό
μέλος τον κ. Στεφανόπουλο Κυριάκο Αρχιτέκτονα Μηχανικό και
γ) Ο κ. Γεώργιος Τσαπατώλης με αναπληρωματικό μέλος τον κ.Κων/νο Ψωμιάδη,
όπως ορίστηκαν με το1091/03-07-2015 αριθμ. έγγραφο του Τ.Ε.Ε. , αφού
προηγουμένως η Υπηρεσία με το αριθμ. 28921/30-6-2015 έγγραφο της , ζήτησε την
υπόδειξη από το ΤΕΕ του μέλους της επιτροπής.
β)Έγκριση προτεινομένων για διαπραγμάτευση των
γραφείων μελετών .
Μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης, είναι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί της
προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, είναι η προσφορά που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί
της προεκτιμώμενης αμοιβής.
Τα προτεινόμενα μελετητικά γραφεία έχουν έδρα τον ν. Ξάνθης, και διαθέτουν τα
απαιτούμενα από το σχέδιο της πρόσκλησης προσόντα (Κατηγορία 13 υδραυλική
μελέτη).
Τα γραφεία που προτείνονται είναι τα κάτωθι:
1. Πετρονικολός Κωνσταντίνος Πολιτικός Μηχανικός , κατηγορία πτυχίου 13
τάξη Α, και Α.Μ. 18028.
2. Δόσιου Μαρία , Πολιτικός Μηχανικός , κατηγορία πτυχίου 13, τάξη πτυχίου Γ
και Α.Μ. 11314.
3. Φωκιανός Κωνσταντίνος , Πολιτικός Μηχανικός , κατηγορία πτυχίου Β , τάξη
πτυχίου Β, και Α.Μ. 19768.
γ)ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας
Ως ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας , προτείνεται για την διαδικασία που
επιλέχτηκε , να οριστούν δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που με απόδειξη
θα παραλάβουν τα προσκαλούμενα γραφεία την παρούσα απόφαση της οικονομικής
επιτροπής, δηλαδή σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίαση
σας , ήτοι την Τετάρτη 29-7-2015.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ.Σιαμπάν Μπαντάκ ο οποίος μεταξύ των
άλλων είπε ότι θα καταψηφίσει το θέμα διότι κατά την άποψη του έπρεπε ο
διαγωνισμός να γίνει με δημοσίευση προκήρυξης και όχι με διαπραγμάτευση, επίσης
θεωρεί κατά την άποψη του ότι έπρεπε να καλέσουμε όλα τα γραφεία μελετών της
Ξάνθης.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 21 παρ.1 και 3 του Ν.3316/2005.
2. Την υπ΄αριθ. 29875/06-07-2015 αναφορά της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 21,
παρ.1 και 3 του Ν.3316/2005 η οποία απαρτίζεται από δύο (2) υπηρεσιακά μέλη
με τα αναπληρωματικά της και έναν (1) εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε.
Α) Πρόεδρος της επιτροπής του διαγωνισμού η κ.Μακρή Ελένη Πολιτικός
Μηχανικός με αναπληρωματικό μέλος τον κ.Αβραμίδη Χαράλαμπο Πολιτικό
Μηχανικό.
Β) Ο κ.Λάππας Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός, ως τακτικό μέλος με
αναπληρωματικό μέλος τον κ.Στεφανόπουλο Κυριάκο Αρχιτέκτονας Μηχανικός.
Γ) Ο κ. Γεώργιος Τσαπατώλης Πολιτικός Μηχανικός εκπρόσωπος του ΤΕΕ ως
τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Κων/νο Ψωμιάδη Πολιτικό
Μηχανικό.
2. Την έγκριση των προτεινόμενων για διαπραγμάτευση γραφείων μελετών τα
οποία έχουν έδρα τον Ν.Ξάνθης και διαθέτουν τα απαιτούμενα από το σχέδιο της
πρόσκλησης προσόντα (κατηγορία 13 υδραυλική μελέτη) και είναι τα εξής:
Α) Πετρονικολός Κωνσταντίνος Πολιτικός Μηχανικός , κατηγορία πτυχίου 13
τάξη Α, και Α.Μ. 18028.
Β) Δόσιου Μαρία , Πολιτικός Μηχανικός , κατηγορία πτυχίου 13, τάξη πτυχίου Γ
και Α.Μ. 11314.
Γ)Φωκιανός Κωνσταντίνος , Πολιτικός Μηχανικός , κατηγορία πτυχίου Β , τάξη
πτυχίου Β, και Α.Μ. 19768.
3. Καθορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης την Τετάρτη 29-07-2015 και ώρα 10.00π.μ.

Ο κ.Σιαμπάν Μπαντάκ μειοψήφησε για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 139/2015.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

Τα μέλη

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 14 Ιουλίου 2015
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου

