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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Από το αριθ.5/25-4-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 132

Περίληψη
Έγκριση υποκατάστασης μέλους της αναδόχου Κ/Ξ του
έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΟΔΩΝ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΠΡΟΥΣΣΗΣ & ΛΥΓΔΩΝ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 25 Απριλίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.18046/19-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου
Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 24
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
14) Μπένης Δημήτριος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
15) Ξυνίδης Αθανάσιος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
16) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
4) Βασιλούδης Ηλίας
17) Παπαδόπουλος Κυριάκος
5) Βορίδης Δημήτριος
18) Παπασταματίου Γεώργιος
6) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
19) Πούλιος Χρίστος
7) Δρεμσίζης Ιωάννης
20) Πατσίδου Δέσποινα
8) Ηλιάδης Θωμάς
21) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
22) Ταρενίδης Παναγιώτη
10) Καλογερής Κρίτων
23) Φανουράκης Εμμανουήλ
11) Κολλάρος Γεώργιος
24) Φωτιάδης Νικόλαος
12) Κυριακίδης Αλέξανδρος
13) Μπεκτές Σαμπρή
1)
2)
3)
4)
5)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
6)
Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία
7)
Μαζαράκης Σπύρος
8)
Μούρκας Χρήστος
9)
Τσεγγελίδης Ιωάννης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Τσέπελης Εμμανουήλ
Φιλίππου Φίλιππος
Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
Τοπ Ισμέτ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Τοπικής
Κοινότητας Γέρακα Γεσήρ Αϊτάν, Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Καρυοφύτου Σερεφιάς Διαμαντής και
ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Μπαντάκ Μπεσήμ
Γίνεται μνεία ότι η Πατσίδου Δέσποινα αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 7ου
θέματος και ο δ.σ. Βασιλούδης Ηλίας αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 8 ου θέματος και
επανήλθε κατά την συζήτηση του 9ου θέματος. Οι δ.σ. Ανταμπούφης Νικόλαος, Ξυνίδης Αθανάσιος,
Καλογερής Κρίτωνας, Μπεκτές Σαμπρή, Παναγιωτίδης Γρηγόρης, Παπαδόπουλος Κυριάκος, Σπυριδόπουλος
Νικόλαος, Ταρενίδης Παναγιώτης αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση της
περίπτωσης 7 του 8ου θέματος.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την
αριθ.πρωτ.18204/19-4-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης η οποία έχει ως εξής:
Σας αναφέρω ότι στις 08-06-2010 έγινε η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΠΡΟΥΣΣΗΣ & ΛΥΓΔΩΝ», στην
οποία μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/Ξ των εργοληπτικών επιχειρήσεων ΖΑΡΡΑ Δ. – ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗ Β.
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Με την αρ.238/09-07-2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης , εγκρίθηκε το
πρακτικό της δημοπρασίας του έργου.
Στις 23-08-2010 υπογράφτηκε το συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το ποσόν των
172.181,57€ με Φ.Π.Α.
Με την αριθμ. 146/22-02-11 απόφασή σας εγκρίθηκε η προσωρινή διακοπή εργασιών και με την
αριθμ. 86/25-02-13 απόφασή σας, αίρεται η παραπάνω προσωρινή διακοπή.
Στις 16-4-2013 υποβλήθηκε αίτηση του κ. Δημητρίου Ζάρρα προς το Δήμο Ξάνθης, με την οποίαν
αιτιείται την υποκατάστασή του, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3669/2008 για το υπόλοιπο ποσό της
σύμβασης, που ανέρχεται σε 98.232,97€, από την εργοληπτική επιχείρηση «ΖΑΡΡΑΣ ΣΥΜΕΩΝ», στην
ανάδοχο του έργου Κ/Ξ , καθώς το ατομικό εργοληπτικό πτυχίο του κατατέθηκε στο Υπουργείο Υποδομών
Μεταφορών & Δικτύων και δεν είναι πλέον σε ισχύ.
Για το λόγο αυτό προτείνεται η υποκατάσταση του μέλους της αναδόχου Κ/Ξ, εργοληπτικής
επιχείρησης Δημητρίου Ζάρρα, από την εργοληπτική επιχείρηση Συμεών Ζάρρα σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 65 του Ν 3669/2008, καθώς η εργοληπτική επιχείρηση “ Συμεών Ζάρρα ”, που θα υποκαταστήσει
την εργοληπτική επιχείρηση “Δημήτριος Ζάρρας”, έχει τα ίδια προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάληψη
του έργου, και παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα για την κατασκευή του.
Συνημμένα σας υποβάλλουμε την αίτηση, με αρ. πρωτ. 17333/16-04-13 του Δημητρίου Ζάρρα για την
υποκατάστασή του, την υπεύθυνη δήλωση του Συμεών Ζάρρα ότι αποδέχεται την υποκατάσταση και
προσκομίζει στην υπηρεσία τη βεβαίωση ΜΕΕΠ της ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης του.
Κατόπιν αυτών, σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο (ως Προϊστάμενη Αρχή) την
έγκριση υποκατάστασης του μέλους της αναδόχου Κ/Ξ του παραπλεύρως έργου “Δημήτριος Ζάρρας” από
την εργοληπτική επιχείρηση “Συμεών Ζάρρα”, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3669/2008..
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς και
α) την 238/09-07-2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης, β) την αριθμ. 146/22-02-11 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η προσωρινή διακοπή εργασιών και με την αριθμ.86/25-0213 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αίρεται η παραπάνω προσωρινή διακοπή, γ) την
αρ.πρωτ.17333/16-04-13 του Δημητρίου Ζάρρα για την υποκατάστασή του δ) την υπεύθυνη δήλωση του
Συμεών Ζάρρα ότι αποδέχεται την υποκατάσταση ε) τη βεβαίωση ΜΕΕΠ της ατομικής εργοληπτικής
επιχείρησης στ) το από 23-8-2010 συμφωνητικό του έργου για το ποσό των 172.181,57€ με Φ.Π.Α
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση υποκατάστασης του μέλους της αναδόχου Κ/Ξ, εργοληπτικής επιχείρησης Δημητρίου
Ζάρρα του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΠΡΟΥΣΣΗΣ &
ΛΥΓΔΩΝ» από την εργοληπτική επιχείρηση Συμεών Ζάρρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν
3669/2008, διότι το ατομικό εργοληπτικό πτυχίο του Δημητρίου Ζάρρα που κατατέθηκε στο Υπουργείο
Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων δεν είναι πλέον σε ισχύ και η εργοληπτική επιχείρηση “Συμεών Ζάρρα”,
που θα υποκαταστήσει την εργοληπτική επιχείρηση “Δημήτριος Ζάρρας”, έχει τα ίδια προσόντα που
απαιτήθηκαν για την ανάληψη του έργου, και παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα για την κατασκευή του.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 26-4-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

