ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 14/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 6η του μηνός Μαΐου του έτους 2019 ημέρα
της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 3069/2-5-2019 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.
4ο Θέμα: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του αποτελέσματος και ανακήρυξη προσωρινού
αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου-εξόδου
στο χώρο μεταφόρτωσης απορριμμάτων Εχίνου» αρχικού προϋπολογισμού 16.800,00€
(Αρ. απόφασης 53/2019)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών
βρέθηκαν παρόντες οι πέντε (5), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΚΑΠΖΑ ΤΖΕΜΗΛ (πρόεδρος)
2) ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ
3) ΕΦΕΝΤΗ ΕΜΠΙΕ
4) ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ
5) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΧΑΦΟΥΖ ΑΧΜΕΤ ΧΑΪΡΙΔΗΝ
ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής
Επιτροπής τα εξής:
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 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της
Επιτροπής διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας εκφρασμένο σε
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση εισόδουεξόδου στο χώρο μεταφόρτωσης απορριμμάτων Εχίνου», ως εξής:
«Στη Σμίνθη σήμερα την 23η του μηνός Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού
του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 6/2019 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τους: 1) Δήμητρα Πλουμιστού, Πολιτικό Μηχανικό, ως Πρόεδρο
2) Ιωάννα Κούτσικου, Πολιτικό Μηχανικό, ως μέλος και 3) Δημήτρη Συμεωνίδη, Αγρονόμο Τοπογράφο
Μηχανικό, ως μέλος, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της
επικεφαλίδας, προϋπολογισμού 16.800,00 € πλέον Φ.Π.Α. (Αριθ. Διακήρυξης 2599/10-04-2019).
Στην αρχή και ώρα 9.30 π.μ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της δημοπρασίας και
στη συνέχεια η Επιτροπή συνεδριάζοντας δημόσια παρέλαβε τους φακέλους προσφοράς, που
κατατέθηκαν ενώπιόν της. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού κήρυξε τη λήξη της παραλαβής σύμφωνα με
το άρθρο 18 της διακήρυξης, επικοινώνησε με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου και διαπίστωσε ότι δεν
έχει αφιχθεί ταχυδρομικώς καμία προσφορά.
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών. Όλες οι προσφορές
υποβλήθηκαν σε σφραγισμένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 3.
Συγκεκριμένα, προσφορές υπέβαλαν οι εξής:

α/α
1
2

Αριθμός Φακέλου
προσφοράς

Ονοματεπώνυμο

1

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

2

ΙΜΠΡΑΜ ΡΕΜΖΗ

Ακολούθως η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς και το φάκελο των
δικαιολογητικών συμμετοχής.
Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν αφού μονογράφησαν και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή
καταχωρήθηκαν με σειρά κατάθεσης στον παρακάτω πίνακα, στον οποίο αναφέρονται η σειρά
προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, σύμφωνα με την παρ. 4.1
του άρθρου 4 της υπ΄ αριθ. 2599/10-04-2019 διακήρυξης.

α/α

Αριθμός
Φακέλου
προσφοράς

1

1

2

2

Ονομ/πώνυμο
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε.
ΙΜΠΡΑΜ ΡΕΜΖΗ

Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ

ΤΕΥΔ

Κατηγορία

ΜΕΕΠ

Τάξη

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

29538

ΕΜΠΕΙΡ.

ΝΑΙ

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

112

ΕΜΠΕΙΡ.

ΝΑΙ

Στη συνέχεια ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από
τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους. Όλες οι
οικονομικές προσφορές, αφού ελέγχθηκαν ως προς την ολόγραφη και αριθμητική αναγραφή του
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης καταχωρήθηκαν μετά από τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα
κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη
της Επιτροπής και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού της.
Η Επιτροπή προχώρησε στον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24 της
υπ΄ αριθ. 2599/10-04-2019 διακήρυξης, κατά την σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο
μειοδότη.
Η διαδικασία ελέγχου των διαγωνιζομένων ολοκληρώθηκε αυθημερόν.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, ο πίνακας των
προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές διαμορφώνεται
ως εξής:

α/α

Αριθμός
Φακέλου
προσφοράς

Ονοματεπώνυμο

Ποσοστό
έκπτωσης

Οικονομική προσφορά
σε ευρώ
(χωρίς Φ.Π.Α.)
16.295,99

1

2

ΙΜΠΡΑΜ ΡΕΜΖΗ

3,00 %

2

1

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε.

2,00%

16.464,01

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνει προς την Οικονομική επιτροπή:
Την ανάδειξη του Ιμπράμ Ρεμζή ως προσωρινού αναδόχου του έργου: << Διαμόρφωση εισόδου εξόδου στο χώρο μεταφόρτωσης απορριμμάτων Εχίνου >> γιατί υπέβαλλε την πλέον συμφέρουσα από
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οικονομική άποψη προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωση 3,00% και ποσό προσφοράς 16.295,99 € χωρίς
ΦΠΑ και 20.207,03 € με Φ.Π.Α..
Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και διαβιβάζεται στην
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για έγκριση»
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή
καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) τους όρους της υπ΄ αριθ. 2599/10-04-2019 Διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 19PROC004766072
3) την υπ. αριθμ. 7/2019 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μύκης για την
εκτέλεση του εν λόγω έργου
4) την υπ’ αριθμ. 41/2019 (ΑΔΑ: ΨΕΞΚΩΚΛ-5ΙΖ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίστηκαν οι όροι δημοπράτησης για την ανάθεση του έργου της επικεφαλίδας,
5) την με αρ. πρωτ.:. 2504/5-4-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της οικονομικής υπηρεσίας
και Αρ. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων Α-323/2019 (ΑΔΑ: Ω1ΙΙΩΚΛ-ΣΟ3), με την οποία εγκρίνεται
η δαπάνη, δεσμεύεται και διατίθεται πίστωση ύψους 20.832,00€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 30-7323.007, οικονομικού έτους 2019 για την
εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση εισόδου-εξόδου στο χώρο μεταφόρτωσης απορριμμάτων Εχίνου».
6) το από 23/04/2019 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού,
7) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του από 23/04/2019 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη του
ΙΜΠΡΑΜ ΡΕΜΖΗ ως προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου-εξόδου
στο χώρο μεταφόρτωσης απορριμμάτων Εχίνου» γιατί υπέβαλλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 3,00% και ποσό προσφοράς 16.295,99€ χωρίς Φ.Π.Α. και
20.207,03€ με Φ.Π.Α..
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του
ν.4412/2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 53/2019
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
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