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Από το αριθ.9/8-5-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 96

Περίληψη
Έγκριση του από 25-4-2018 πρακτικού σχετικά με την «Συντήρηση
Δημοτικών
Κτιριακών
Εγκαταστάσεων»
εργολαβία:
«Επισκευαστικές Εργασίες στο κτίριο του πύργου του ρολογιού και
στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Καπνεργατών 9 στην Ξάνθη»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 8 Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.13168/4-5-2018 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)
5) Τσαρεκτσή Τζενάν
2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
6) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
3) Μποζ Ραμαδάν
4) Παρτσαλίδου Δέσποινα
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Ηλιάδης Θωμάς
4) Μπαντάκ Σιαμπάν
2) Καρά Αχμέτ
5) Μυλωνάς Γεώργιος
3) Λύρατζης Πασχάλης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Γίνεται μνεία ότι τα μέλος της Επιτροπής Θωμάς Ηλιάδης και Αχμέτ Καρά ενημέρωσαν εγκαίρως τον
Πρόεδρο για την απουσία τους και στη θέση τους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 κλήθηκαν τα
αναπληρωματικά μέλη Παρτσαλίδου Δέσποινα και Τσαρεκτσή Τζενάν
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο επικεφαλής της παράταξης «Κοινωνία Δημοτών» Εμμανοήλ
Φανουράκης
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: «Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην
ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος. Η επιτροπή
μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο
θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει
απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης».
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
εισηγήθηκε τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα (έτσι όπως καταρτίστηκαν) και είναι τα εξής:
1) Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπανών διοδίων και άλλων
εξόδων μετακίνησης και έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση της πίστωσης
2) Έγκριση του από 25-4-2018 πρακτικού σχετικά με την «Συντήρηση Δημοτικών Κτιριακών
Εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Επισκευαστικές Εργασίες στο κτίριο του πύργου του ρολογιού και
στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Καπνεργατών 9 στην Ξάνθη»
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτα αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι
δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα
στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης των ζητημάτων.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
το περιεχόμενο του θέματος το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Έγκριση του από 25-4-2018 πρακτικού σχετικά με την
«Συντήρηση Δημοτικών Κτιριακών Εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Επισκευαστικές Εργασίες στο κτίριο του
πύργου του ρολογιού και στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Καπνεργατών 9 στην Ξάνθη»» παρά το ότι δε
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συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα
στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής: «Από τη στιγμή που η Οικονομική Επιτροπή με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της», έθεσε υπόψη της Επιτροπής τη
αριθμ.πρωτ.13246/7-5-2018 εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση Δημοτικών
Κτιριακών Εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Επισκευαστικές Εργασίες στο κτίριο του πύργου του ρολογιού
και στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Καπνεργατών 9 στην Ξάνθη» η οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας του έργου και του με αριθμό
8137/14-03-2018 εγγράφου της Δ.Τ.Υ., σας διαβιβάζουμε το από 25-04-2018 πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού και το φάκελο δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.
Σύμφωνα με το εδάφιο β της παρ. 4.2 η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016.
Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την ίδια παράγραφο η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να
κοινοποιήσει αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών (δηλαδή το από 12-12-2017 και το από 25-04-2018 πρακτικά), σε
κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το σχετικό πρακτικό της
Επιτροπής Διαγωνισμού το οποίο έχει ως εξής:
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης Διαγωνισμού του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:
“ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ 9 ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ»,
προϋπολογισμού 40.000,00 συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ΦΠΑ
Στην Ξάνθη, στις 25-04-2018, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Ξάνθης, συνήλθε στις 10:00, η Επιτροπή Διαγωνισμού, που ορίστηκε με την αρ. πρωτ. 30303/17-072017 Απόφαση της Προϊσταμένης της Διευθύνουσας υπηρεσίας και αποτελείται από τους:
α) Παπαδοπούλου Αραβέλα, Αρχιτέκτων Μηχανικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης ως
πρόεδρο,
β) Παρδάλη Ευμορφία, Πολιτικό Μηχανικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης ως μέλος
γ) Λάππα Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης ως μέλος
έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. Την με αριθμ. 225/15-11-17 απόφαση Οικονομική Επιτροπής Δήμου Ξάνθης με την οποία καταρτίστηκαν
οι όροι της διακήρυξης της επαναληπτικής δημοπρασίας του έργου
3.Την με αριθμ. 26/30-01-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης με την οποία εγκρίθηκε το
από 12-12-2017 πρακτικό συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου
4 .Το με αριθμ. 5761/28-02-2018 έγγραφο της Οικονομική Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, με το οποίο
κοινοποιήθηκε η 26/30-01-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης σε όλους τους
προσφέροντες.
5.Το με αριθμ. 8137/14-03-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης με το
οποίο ειδοποιείται ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο
4.2 της διακήρυξης
6.Την με αριθμ. 9879/28-03-2018 αίτηση της «ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε..» με την οποίαν υποβλήθηκαν
σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 4.2 της διακήρυξης
7.Το αριθμ. 11933/20-04-2018 έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού προς τα μέλη της
Επιτροπής για συνεδρίαση, για την εξέταση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου
Η Πρόεδρος της Επιτροπής γνωστοποίησε στα υπόλοιπα μέλη ότι με την αρ. πρωτ. 9879/28-03-2018
αίτηση, η «ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε..» υπέβαλλε σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά
συμμετοχής.
Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε την εμπρόθεσμη υποβολή του φακέλου, και την σφράγιση του
φάκελου, προέβη στην αποσφράγισή του , λαμβάνοντας υπόψη το πρώτο εδάφιο της παρ. 23.2 η οποία
αναφέρει ότι : «Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός έξη (6) μηνών που
προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που
τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός έξη (6)
μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης».
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Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά έχουν ως κάτωθι :
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου διαχειριστού της εταιρείας Λαμπάκη Δ. Αλεξάνδρου, Αρ. πρωτ.
141510/28-11-2017.(Διακήρυξη άρθρο 23.3 παρ.α ).
2α.Φορολογική ενημερότητα ΑΑΔΕ της εταιρείας Αρ. πρωτ. 64074169/18-11-2017 (Διακήρυξη άρθρο 23.3
παρ. β).
β. Φορολογική ενημερότητα ΑΑΔΕ της Κοινοπραξίας ,στην οποία η εταιρεία συμμετέχει σε έργο που
εκτελεί. Αρ. πρωτ. 64120409/28-11-2017 (Διακήρυξη άρθρο 23.3 παρ. β)
3α.Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας της εταιρείας του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ), Αρ. πρωτ. 512378/11-112017.(Διακήρυξη άρθρο 23.3 παρ. β).
β. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας της Κοινοπραξίας, στην οποία η εταιρεία συμμετέχει σε έργο και
εκτελεί του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ), Αρ. πρωτ. 512373/11-11-2017.(Διακήρυξη άρθρο 23.3 παρ. β.).
γ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας της Περιφερειακής μονάδας ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης (πρώην
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ),του Λαμπάκη Δ. Αλεξάνδρου (1ου Στελέχους ΜΕΚ {Η/Μ}του ΜΕΕΠ της εταιρείας, Αρ.
πρωτ. 7798/27-11-2017.
(Διακήρυξη άρθρο 23.3 παρ. β).
δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας της Περιφερειακής μονάδας ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης (πρώην
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ),του Τσελίκη Π. Δημητρίου (2ου Στελέχους ΜΕΚ {ΟΙΚ} του ΜΕΕΠ της εταιρείας, Αρ.
πρωτ. 7799/27-11-2017.(Διακήρυξη άρθρο 23.3 παρ.β).
4. Πιστοποιητικά πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που βεβαιώνουν ότι η εταιρεία:
α. Δεν τελεί υπό πτώχευση, παύση εργασιών ή πτωχευτικού συμβιβασμού Αρ. Πρωτ.6669/24-082017,(Διακήρυξη άρθρο 23.3 παρ.γ)
β. Περί μη αναγκαστικής διαχείρισης Αρ.Πρωτ. 57905/25-08-2017,(Διακήρυξη άρθρο 23.3 παρ.γ)
γ. Περί μη εκκαθάρισης ή Αναγκαστικής Εκκαθάρισης Αρ. Πρωτ. 57907/25-08-2017 (Διακήρυξη άρθρο
23.3 παρ. γ)
δ. Περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης – δήλωσης παύσης πληρωμών 57906/25-082017.(Διακήρυξη άρθρο 23.3. παρ.γ).
5α.Βεβαίωση ΤΕΕ ότι το 1ο Στέλεχος του ΜΕΕΠ (Λαμπάκης Δ. Αλέξανδρος) δεν έχει διαπράξει βαρύ
επαγγελματικό παράπτωμα. Αρ. πρωτ. 3142/24-08-2017.
(Διακήρυξη άρθρο 23.3. παρ. ε).
β. Βεβαίωση ΤΕΕ ότι το 2ο Στέλεχος του ΜΕΕΠ (Τσελίκης Π. Δημήτριος) δεν έχει διαπράξει βαρύ
επαγγελματικό παράπτωμα. Αρ.πρωτ.3142/24-08-2017.
(Διακήρυξη άρθρο 23.3. παρ.ε).
6.Βεβαίωση ΜΕΕΠ Αρ. πρωτ.Δ15/718/24-04-2015.(Διακήρυξη άρθρο 23.4 παρ.α)
7α.Καταστατικό εταιρείας με όλες τις τροποποιήσεις.(Διακήρυξη άρθρο 23.8 παρ.1).
β. Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ της εταιρείας με τις τροποποιήσεις .Αρ. πρωτ. 489927/20-112017.(Διακήρυξη άρθρο 23.8 παρ. 2)
γ. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας από το ΓΕΜΗ Αρ. πρωτ. 489927/20-112017.(Διακήρυξη άρθρο 23.8 παρ.2)
8.Βεβαίωση τέως ΕΤΑΑ για την μη απασχόληση από την εταιρεία Μηχανικών Αρ. πρωτ. 6437/05-10-2017
9.Βεβαίωση εγγραφής στον τοπικό σύνδεσμο ΣΠΕΔΕΘ Αρ. πρωτ. 196/11-07-2017
10. Βεβαίωση εγγραφής στο επιμελητήριο ΤΕΕ Αρ. πρωτ. 2778/5398/10-07-2017.
Β.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΛΗΞΕ Η ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
1α. Φορολογική ενημερότητα ΑΑΔΕ της εταιρείας Αρ. πρωτ. 64635506/26-03-2018 (Διακήρυξη άρθρο 23.3
παρ. β)
β. Φορολογική ενημερότητα ΑΑΔΕ της Κοινοπραξίας, στην οποία η εταιρεία συμμετέχει σε έργο που
εκτελεί. Αρ. πρωτ. 64635525/26-03-2018 (Διακήρυξη άρθρο 23.3 παρ. β).
2α. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας της Περιφερειακής μονάδας ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης (πρώην
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ), του Λαμπάκη Δ. Αλεξάνδρου (1ου Στελέχους ΜΕΚ {Η/Μ} του ΜΕΕΠ της εταιρείας, Αρ.
πρωτ. 89/05-01-2018.(Διακήρυξη άρθρο 23.3 παρ. β).
β. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας της Περιφερειακής μονάδας ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης (πρώην
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ),του Τσελίκη Π. Δημητρίου (2ου Στελέχους ΜΕΚ {ΟΙΚ} του ΜΕΕΠ της εταιρείας, Αρ.
πρωτ. 88/05-01-2018(Διακήρυξη άρθρο 23.3 παρ. β)
3. Πιστοποιητικά πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που βεβαιώνουν ότι η εταιρεία:
α. Δεν τελεί υπό πτώχευση, παύση εργασιών ή πτωχευτικού συμβιβασμού Αρ. Πρωτ. 1576/16-02-2018,
β. Περί μη αναγκαστικής διαχείρισης Αρ. Πρωτ. 5798/22-02-2018,
γ. Περί μη εκκαθάρισης ή Αναγκαστικής Εκκαθάρισης Αρ. Πρωτ. 5800/22-02-2018
δ. Περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης –δήλωσης παύσης πληρωμών 5799/22-02-2018
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4α.Βεβαίωση ΤΕΕ ότι το 1ο Στέλεχος του ΜΕΕΠ (Λαμπάκης Δ. Αλέξανδρος ) δεν έχει διαπράξει βαρύ
επαγγελματικό παράπτωμα. Αρ. πρωτ. 1/02-01-2018 (Διακήρυξη άρθρο 23.3 παρ. γ)
β. Βεβαίωση ΤΕΕ ότι το 2ο Στέλεχος του ΜΕΕΠ (Τσελίκης Π. Δημήτριος) δεν έχει διαπράξει βαρύ
επαγγελματικό παράπτωμα .Αρ. πρωτ. 1/02-01-2018(Διακήρυξη άρθρο 23.3 παρ.γ)
5.Βεβαίωση ΜΕΕΠ. Αρ. πρωτ. Δ15/24742/19-12-2017. (Διακήρυξη άρθρο 23.5 παρ.α &αρθ. 23.6 παρ. α)
6.Βεβαίωση τέως ΕΤΑΑ για την μη απασχόληση από την εταιρεία Μηχανικών Αρ. πρωτ. 1069/09-03-2018.
9.Βεβαίωση εγγραφής στον τοπικό σύνδεσμο ΣΠΕΔΕΘ Αρ. πρωτ. 1/02-01-2018.
10. Βεβαίωση εγγραφής στο επιμελητήριο ΤΕΕ Αρ. πρωτ. 2/5398/02-01-2018.
11.Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο με ανεκτέλεστο έργου Δήμου Θεσσαλονίκης Αρ.πρωτ.733/14-022018.(Διακήρυξη άρθρο 23.5 παρ. α).
12.Υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων και εγγράφων
Η επιτροπή αφού διαπίστωσε το παραδεκτό και την πληρότητα των συνημμένων δικαιολογητικών,
ολοκλήρωσε τη σύνταξη του πρακτικού και αποφάσισε τη διαβίβαση του φακέλου στην οικονομική
Επιτροπή του Δήμου (αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής), σύμφωνα με την παρ. 4.2 της
Διακήρυξης για τη λήψη απόφασης για την κατακύρωση της σύμβασης.
Κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών παραστάθηκε ο Προφέτης Γεωργιος, ως
αναπληρωτής εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Ξάνθης, όπως
ορίσθηκε με το αριθμ. 14/13-07-2017 έγγραφο του ΣΠΕΔΕ.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το από 25-4-2018 πρακτικού σχετικά με την «Συντήρηση Δημοτικών Κτιριακών Εγκαταστάσεων»
εργολαβία: «Επισκευαστικές Εργασίες στο κτίριο του πύργου του ρολογιού και στο δημοτικό κτίριο επί της
οδού Καπνεργατών 9 στην Ξάνθη» και αναδεικνύει την «ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε..» ως προσωρινό
ανάδοχο του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιριακών Εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Επισκευαστικές
Εργασίες στο κτίριο του πύργου του ρολογιού και στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Καπνεργατών 9 στην
Ξάνθη» για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σχετικό πρακτικό.
…………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 10-5-2018
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

