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Από το αριθ.8/25-4-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 73

Περίληψη
Έγκριση του από 19/04/2018 πρακτικού τροποποίησης της με
αριθμό 223/2017 προγενέστερης απόφασης της ΟΕ η οποία αφορά
«Έγκριση του από 30-10-2017 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού
που αφορά τον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση
υλικών πυροπροστασίας για την πυρασφάλεια του δασικού χωριού
Ερύμανθος»»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 25 Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.12023/20-4-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κυριάκου Παπαδόπουλου
(Αντιδημάρχου 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 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
4) Μποζ Ραμαδάν
2) Μυλωνάς Γεώργιος
5) Παρτσαλίδου Δέσποινα
3) Μπαντάκ Σιαμπάν
6) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Λύρατζης Πασχάλης
3) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
2) Ηλιάδης Θωμάς
4) Καρά Αχμέτ
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Κοινωνία Δημοτών
Εμμανουήλ Φανουράκης.
Γίνεται μνεία ότι στην ο δημοτικός σύμβουλος Αναστάσιος Θεοδωρίδης ενημέρωσε εγκαίρως τον
Πρόεδρο για την απουσία του και στη θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος Δέσποινα Παρτσαλίδου
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.11826/19-4-2018 εισήγηση της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης
Προσφορών Ν.4412/2016 η οποία έχει ως εξής:
«Σας διαβιβάζουμε το από 19 Απρίλιου 2018 πρακτικό τροποποίησης της απόφασης με αριθμό
223/2017 της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση
υλικών πυροπροστασίας για την πυρασφάλεια του δασικού χωριού Ερύμανθος» (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης
38831/11-09-2017).
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την έγκριση του πρακτικό τροποποίησης της απόφασης με αριθμό
223/2017 της Οικονομικής Επιτροπής»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το από 19-4-2018 πρακτικό το οποίο έχει ως
εξής:
«Στην Ξάνθη σήμερα την 19 Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
στο Τμήμα Λογιστηρίου & Προμηθειών η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με τις υπ’ αριθμόν 41/13-02-2017 & 60/14-03-2017 αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην εξέταση της με αριθμό πρωτ. 1856/21-03-2018
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που κατατέθηκε και
λαμβάνοντας υπόψιν τις με αριθμ. 223/2017 και 250/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, στο
πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια & Εγκατάσταση Υλικών
Πυροπροστασίας για την Πυρασφάλεια του Δασικού Χωριού Ερύμανθος με αριθμό Διακήρυξης 38831/1109-2017, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 17PROC002078815 2017-10-12
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2) ΒΑΣΙΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
3) ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σύμφωνα με τα παραπάνω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, η επιτροπή
στηριζόμενη στην με αριθμό πρωτ.1856/21-03-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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Μακεδονίας – Θράκης, προτείνει την τροποποίηση της με αριθμό 223/2017 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής, ως προς την άρση του αποκλεισμού της επιχείρησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε από την συνέχιση του
διαγωνισμού και την συνέχιση του διαγωνισμού με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των
παρακάτω δύο επιχειρήσεων:
1)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε
2)
ΖΕΡΑΚΗΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ο.Ε».
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την αριθμ.πρωτ.12195/23-4-2018
γνωμοδότηση του γραφείου της Νομικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
«Ο Δήμος Ξάνθης είχε έννομο συμφέρον και προθεσμία 30 ημερών να στραφεί ενώπιόν της
Επιτροπής του άρθρου 152 του νόμου 3463/2006 και να ζητήσει την ακύρωση της με αριθμό 1856/21-32018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με την οποία έγινε
δεκτή η προσφυγή της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» κατά της με αριθμό 250/6-12-2017
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Κατ’άρθρο άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι: «Αρμοδιότητες του Δημάρχου: 1. Ο δήμαρχος
προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου
ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντα του με γνώμονα τις
αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.
Ειδικότερα, ο δήμαρχος:
α) Εκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.
β) …..γ)…δ)……….ε), στ) ζ) η), θ) , ι)…
2. Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών
συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που
ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει
να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης
επιτροπής.
3……4…5…6…»
Ενώ κατ’άρθρο 72 του νόμου 3852/2010 ορίζεται ότι: «Οικονομική Επιτροπή -Αρμοδιότητες 1. Η
Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες Αρμοδιότητες: α…β)…γ)…δ)…ε)…στ)…ζ)…η)…θ)..ι), ια)…ιβ) ιβ)
αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικέςΑρχές, ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των
ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων, ιδ)…ιε)……
2. Για τις περιπτώσεις ιβ`, ιγ` και ιδ` της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται
ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής
απόφασης……..3….4….»
Εν προκειμένω και έχοντας την δυνατότητα που του παρέχει το άρθρο 58 παρ. 2 του ν. 3852/2010
και λόγω του κατεπείγοντος και ύπαρξης προθεσμίας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Ξάνθης,
Κυριάκος Παπαδόπουλος, μετά την από 19-4-2018 εισήγηση της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών και
μετά την προφορική άποψη της νομικής υπηρεσίας (η οποία επιβεβαιώνεται με την παρούσα γνωμοδότηση)
αποφάσισε την μη άσκηση προσφυγής ενώπιον της παραπάνω Επιτροπής, κυρίως γιατί η άσκησή της
αφενός μεν θα καθυστερήσει περαιτέρω τον εν λόγω διαγωνισμό, αφετέρου δε κρίθηκε ότι δεν υπήρχαν
λόγοι που θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν την άσκηση προσφυγής προκειμένου αυτή να ευδοκιμήσει.
Ενόψει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμό 1856/21-3-2018 απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, η οποία είναι νόμιμη ορθή και
αιτιολογημένη και με της οποίας το περιεχόμενο συντάσσομαι απόλυτα καθώς επίσης και την από 19-42018 εισήγηση της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών γνωμοδοτώ ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
και οι ειδικοί λόγοι για την άσκηση προσφυγής.
Ως εκ τούτου παρακαλώ όπως ληφθεί απόφαση για την έγκριση της μη άσκησης προσφυγής ενώπιον της
επιτροπής 152 του νόμου 3463/2006 κατά της με αριθμό 1856/21-3-2018 απόφασης του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή της εταιρίας με την
επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» κατά της με αριθμό 250/6-12-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ξάνθης» και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς και
την αριθμ.πρωτ.12195/23-4-2018 γνωμοδότηση του γραφείου της Νομικής υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Εγκρίνει το από 19 Απρίλιου 2018 πρακτικό τροποποίησης της απόφασης με αριθμό 223/2017 της
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών
πυροπροστασίας για την πυρασφάλεια του δασικού χωριού Ερύμανθος» (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης
38831/11-09-2017).
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Β)

Τροποποιεί τη με αριθμό 223/2017 προγενέστερη απόφασή της, η οποία αφορά «223/2017
προγενέστερης απόφασης της ΟΕ η οποία αφορά «Έγκριση του από 30-10-2017 πρακτικού
διενέργειας διαγωνισμού που αφορά τον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών
πυροπροστασίας για την πυρασφάλεια του δασικού χωριού Ερύμανθος» και συγκεκριμένα στο
αποφασιστικό μέρος της ως προς την άρση του αποκλεισμού της επιχείρησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε
από την συνέχιση του διαγωνισμού και την συνέχιση του διαγωνισμού με την αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών των παρακάτω δύο επιχειρήσεων: 1) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε 2) ΖΕΡΑΚΗΣ –
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ο.Ε».
Κατά τα λοιπά η 223/2017 προγενέστερη απόφασή της ισχύει ως έχει.
Γ) Τη μη άσκηση προσφυγής ενώπιον της επιτροπής 152 του νόμου 3463/2006 κατά της με αριθμό
1856/21-3-2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με
την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» κατά της με
αριθμό 250/6-12-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Σιαμπάν Μπαντάκ και Γεώργιος Μυλωνάς διότι όπως δήλωσαν έχει
ήδη παρέλθει η ημερομηνία για την άσκηση προσφυγής του Δήμου Ξάνθης.
…………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 26-4-2018
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

