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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 26/2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 17η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018 ημέρα
της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 4732/13-08-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα σε καθ' ένα από τα μέλη της, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω
θέμα.
5ο Θέμα: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του αποτελέσματος και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΜΥΚΗΣ».
(Αρ. απόφασης 173/2018)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών
βρέθηκαν παρόντες οι έξι (6), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Καπζά Τζεμήλ (Πρόεδρος)
2) Ιμπραήμκο Ιμπραήμ
3) Κιούρτ Εμβέρ
4) Εφέντη Εμπιέ
5) Μουσταφά Ογλού Μεχμέτ
6) Μπουγιουκλού Χουσεΐν

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ντελή Χουσεϊν - Ριτβάν

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των
πρακτικών
Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης ανέφερε τα παρακάτω:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της
παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες
τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση
των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή
ειδικούς επιστήμονες»
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, παρέθεσε στο Σώμα το πρακτικό (ΙΙ) των μελών
της Επιτροπής Διαγωνισμού ως εξής:
«Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΙΙ
Για την κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: <<
Συντήρηση Οδοποιίας Δ.Ε. Μύκης >>.
Στη Σμίνθη σήμερα την 13-08-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα
γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 137/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες οι:
1) Δήμητρα Πλουμιστού ως πρόεδρος
2) Ιωάννα Κούτσικου ως μέλος
3) Νικόλαος Νεοκλέους ως μέλος
Με το από 23-07-2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγησης οικονομικών
προσφορών και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο:
<<Συντήρηση Οδοποιίας Δ.Ε. Μύκης>> (Αριθμ. Διακήρυξης 3970/11-07-2018), η παρούσα Επιτροπή πρότεινε
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την ανάδειξη του Οτουζμπίρ Κενάν ως προσωρινού αναδόχου, γιατί υπέβαλλε την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με ποσό προσφοράς 15.134,00 € χωρίς Φ.Π.Α και 18.766,16 € με Φ.Π.Α.
Με την υπ΄ αριθ. 167/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε
συνέχεια της απόφασης αυτής, ο Οτουζμπίρ Κενάν κλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 4650/09-08-2018
πρόσκληση του Δημάρχου να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της
πρόσκλησης (άρθρο 103 παρ. 1 του Ν. 4412/2016) τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3.2 της υπ’ αριθ. 3970/1107-2018 Διακήρυξης, δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης την
13-08-2018 με αριθ. πρωτ. 4726, συνεπώς εμπροθέσμως.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου, σε μονογραφή των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν και στον έλεγχο της πληρότητάς τους.
Τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 της υπ’ αριθ. 4650/09-08-2018
Διακήρυξης.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει προς την Οικονομική επιτροπή να
κατακυρωθεί η ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: Συντήρηση Οδοποιίας Δ.Ε. Μύκης>> στον Οτουζμπίρ Κενάν
με ποσό προσφοράς 15.134,00 € χωρίς Φ.Π.Α και 18.766,16 € με Φ.Π.Α., γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και διαβιβάζεται στην
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για έγκριση».
Εν συνεχεία και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το
παραπάνω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
2) τους όρους της υπ΄ αριθ. 3970/11-07-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003409275) Διακήρυξης,
3) το από 23/07/2018 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού
4) την υπ’ αριθ. 137/2018 (ΑΔΑ: Ψ41ΜΩΚΛ-Ψ0Φ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
5) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης)
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του
άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α
394/2018
6) τα στοιχεία του φακέλου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α. Την έγκριση του από 23/07/2018 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και
β. Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση Οδοποιίας
Δ.Ε. Μύκης» στον Οτουζμπίρ Κενάν, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σμίνθη Ξάνθης, 67100, ΤΗΛ.: 6939353593, Α.Φ.Μ.:
103583572, Αριθμ. ΓΕΜΗ: 12575146000 με ποσό προσφοράς 15.134,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 18.766,16€ με
Φ.Π.Α..
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 173/2018
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Με εντολή Δημάρχου
H Πρακτικογράφος της Οικ. Επιτροπής

