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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 14ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
7ης Αυγούστου 2015
Αριθ. απόφασης

162
Περίληψη
Ανάκληση της υπ΄αριθ. 136/2015 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση ανάθεσης του
έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού στην
Τ.Κ. Νεοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας
Σταυρούπολης» στην αμέσως επόμενη κατά σειρά
μειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 7 Αυγούστου 2015 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 34953/03-08-2015 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης
Κων/νος Τριανταφυλλίδης
Απόστολος Αγκόρτζας
Ερκάν Κίρατζη
Σιαμπάν Μπαντάκ

Απόντες

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

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών, την αριθ. πρωτ. 34933/03-08-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
η οποία αφορά την ανάκληση της αριθ.136/10-07-2015 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής και έγκριση ανάθεσης της κατασκευή του έργου: «Βελτίωση Βατότητας
Αγροτικής Οδού στην Τ.Κ. Νεοχωρίου της ΔΕ Σταυρούπολης» στην αμέσως επόμενη
κατά σειρά μειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση και η οποία έχει ως εξής: Σας αναφέρω
ότι στις 1-7-2015 έγινε η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου
«Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού στην Τ.Κ. Νεοχωρίου της ΔΕ Σταυρούπολης» και
με την αρ.136/10-7-2015 απόφασή σας εγκρίνατε το αποτέλεσμά της.
Όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 4.2. της διακήρυξης, η εργοληπτική
επιχείρηση ΄΄ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.΄΄, που αναδείχθηκε μειοδότρια, προσκόμισε εκ
νέου, επικαιροποιημένα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προσκομίσθηκαν στο
διαγωνισμό.
Από τον έλεγχο που διενήργησε η Επιτροπή Διαγωνισμού, του έργου,
διαπιστώθηκε
ότι
δεν
υφίστανται
πλέον
οι
απαιτούμενες
προϋποθέσεις
καταλληλότητας του 1ου μειοδότη
διότι η αρχικώς προσκομισθείσα βεβαίωση
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εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. της εταιρείας ΄΄ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.΄΄ έπαυσε να ισχύει και
δεν έχει υποβληθεί νέα αναθεωρημένη βεβαίωση.
Κατόπιν τούτου παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα
με το άρθρο 4 παρ. 4.2 β. της Διακήρυξης της Δημοπρασίας την ανάκληση της
αρ.136/10-7-2015 απόφασης και την έγκριση ανάθεσης της κατασκευής του
έργου στην αμέσως επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας, εργοληπτική επιχείρηση που
είναι
η εταιρεία ‘’ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.΄΄
όπως προκύπτει από το συνημμένο
Πρακτικό της Δημοπρασίας.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
1. Την υπ΄αριθ.136/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το από 01-07-2015 Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού.
3. Την από 31-07-2015 Βεβαίωση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Την ανάκληση της υπ΄αριθ. 136/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.4.2β της διακήρυξης διότι δεν υφίστανται πλέον οι
απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του 1ου μειοδότη.
2. Εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και την ανάθεση της κατασκευής του έργου
«Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού στην Τ.Κ. Νεοχωρίου της ΔΕ Σταυρούπολης»
προϋπολογισμού 510.000,00 € με την αμέσως επόμενη κατά σειρά μειοδοσίας
εργοληπτική επιχείρηση που είναι η εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. με ποσοστό μέσης
έκπτωσης 34,33% .
Ο κ.Σιαμπάν Μπαντάκ ψήφισε λευκό.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 162/2015.
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, 7 Αυγούστου 2015
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου

