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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 14η του μηνός Μαΐου του έτους 2019
ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 3264/10-5-2019 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.
2ο Θέμα: Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης του αποτελέσματος και ανακήρυξη
προσωρινών αναδόχων των επιμέρους ανοιχτών-ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την ανάθεση
της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια .μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του
Δήμου Μύκης», αρχικού προϋπολογισμού 205.000,00€
(Αρ. απόφασης 56/2019)
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 2ο 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 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και
συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Μύκης», προϋπολογισμού 205.000,00€ (με Φ.Π.Α.)», ο οποίος
εκτελέστηκε σε πέντε (5) επιμέρους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς στο ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο για την
ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας-τιμής.
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Οι διαγωνισμοί αναλυτικά είναι οι εξής:
Περιγραφή
Συστημικός αριθμός
διαγωνισμού

προσφορά

ΕΣΗΔΗΣ
Δύο (2) Καινούρια
Ημιφορτηγά 4x4 με
μεταβλητές αποσπώμενες
υπερκατασκευές,
αλατοδιανομέα και λεπίδα
εκχιονισμού

71907

ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε.

Ένας (1) Καινούριος Μικρός
Ερπυστιοφόρος Εκσκαφέας
με κάδο εκσκαφής και
βραχόσφυρα

70958

ΑΓΟΝΟΣ

Ένας (1) Καινούριος Μικρός
Υδροστατικός Φορτωτής
(τύπου BOBCAT) με κάδο
φόρτωσης και περόνες
ανύψωσης

71921

UNITRACK

Ένα (1) Μικρό Καινούριο
Διαγραμμιστικό
Αυτοκινούμενο Μηχάνημα
με δύο (2) πιστόλια
διαγράμμισης και κάθισμα
χειριστή

71915

ΑΓΟΝΟΣ

Ένα (1) Αυτόνομο
Πυροσβεστικό Συγκρότημα
με δεξαμενή νερού
χωρητικότητας περίπου ενός
(1) κυβικού μέτρου

71920

Ν.ΤΣΟΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Αριθμός
Φακέλου
Προσφοράς
στο ΕΣΗΔΗΣ
132286

134189

134417

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής παρέθεσε αναλυτικά το 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών των ως άνω ηλεκτρονικών
διαγωνισμών, ως εξής:
«Στη Σμίνθη σήμερα την 19η του μηνός Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.,
στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Μύκης , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α΄/08-08-2016) , η οποία
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 7/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης
αποτελούμενη από τους:
1) Πλουμιστού Δήμητρα, Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό ως Πρόεδρο
2) Γιάννα Κούτσικου , Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό ως μέλος και
3) Καναργιέλη Ιωάννη , Δ.Ε. Διοικητικό ως μέλος,
προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση των
παραπάνω προμηθειών. Ειδικότερα κατόπιν του από 19/4/2019 1ου Πρακτικού διεξαγωγής των
ανωτέρω ηλεκτρονικών διαγωνισμών προμήθειας, το οποίο εγκρίθηκε με την Αριθ.46/2019
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης αναφορικά με το α’ στάδιο της
αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή προέβη στην
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συγκεκριμένων οικονομικών φορέων. Περαιτέρω οι
οικονομικές προσφορές μονογράφτηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και
ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία αυτής σύμφωνα με τον κάτωθι αναλυτικό πίνακα:
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1

ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ
Ο.Ε.

132286

78.900,00

18.936,0

Συνολική αξία
προμήθειας με
Φ.Π.Α. 24%)
(€)
97.836,00

2

UNITRACK

134189

33.500,00

8.040,00

41.540,00

3

Ν.ΤΣΟΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.

134417

5.700,00

1.368,0

7.068,00

α/α

Επωνυμία
Οικονομικού
Φορέα

Αριθμός προσφοράς στον
διαγωνισμό ΕΣΗΔΗΣ

Αξία προμήθειας
χωρίς Φ.Π.Α.
(€)

Φ.Π.Α.
(€)

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα προτείνει προς την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μύκης:
Την ανάδειξη των οικονομικών φορέων με την επωνυμία ανά διαγωνισμό ως εξής:

α/α

1

2

3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Δύο (2) Καινούρια
Ημιφορτηγά 4x4 με
μεταβλητές
αποσπώμενες
υπερκατασκευές,
αλατοδιανομέα και
λεπίδα εκχιονισμού
Ένας (1) Καινούριος
Μικρός Υδροστατικός
Φορτωτής (τύπου
BOBCAT) με κάδο
φόρτωσης και
περόνες ανύψωσης
Ένα (1) Αυτόνομο
Πυροσβεστικό
Συγκρότημα με
δεξαμενή νερού
χωρητικότητας
περίπου ενός (1)
κυβικού μέτρου

Συστημικός
αριθμός
διαγωνισμού
ΕΣΗΔΗΣ
71907

Επωνυμία
Οικονομικού
Φορέα

Αξία προμήθειας
χωρίς Φ.Π.Α.
(€)

Φ.Π.Α.
(€)

ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ
Ο.Ε.

78.900,00

18.936,0

Συνολική
αξία
προμήθειας
με Φ.Π.Α.
24%)
(€)
97.836,00

UNITRACK

33.500,00

8.040,00

41.540,00

Ν.ΤΣΟΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.

5.700,00

1.368,0

7.068,00

71921

71920

ως προσωρινών αναδόχων των παραπάνω αντίστοιχων προμηθειών γιατί υπέβαλλαν την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
προσφορά.
Για τους διαγωνισμούς 70958 («Ένας (1) Καινούριος Μικρός Ερπυστιοφόρος Εκσκαφέας με
κάδο εκσκαφής και βραχόσφυρα») και 71915 «Ένα (1) Μικρό Καινούριο Διαγραμμιστικό
Αυτοκινούμενο Μηχάνημα με δύο (2) πιστόλια διαγράμμισης και κάθισμα χειριστή» στους
οποίους δεν υπήρξαν προσφορές η οικονομική επιτροπή θα αποφασίσει για το άγονο του
διαγωνισμού.
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,
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2) την υπ’ αρίθμ. 42625/16-08-2018 (ΑΔΑ: 6ΦΠ9465ΧΘ7-Ο19) Απόφαση Υπουργού
Εσωτερικών με θέμα: «Ένταξη πράξης του Δήμου Μύκης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού
εξοπλισμού», συνολικού προϋπολογισμού 205.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με φορέα
υλοποίησης τον Δήμο Μύκης Ν. Ξάνθης,
3) την υπ’ αριθμ. 143651/28.12.2017 απόφαση ένταξης του αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα στη ΣΑΕ-055 του έργου «Έργα και
επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)»
με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό 300.0000.000 € (ΑΔΑ: ΨΖΨΕ465ΧΙ-ΥΣ5). Η

ανάληψη Νομικής δέσμευσης θα γίνει από τον Δήμο Μύκης πριν την υπογραφή της
σύμβασης.
4) την υπ’ αρίθμ. 223/2018 (ΑΔΑ: ΨΟΩ6ΩΚΛ-ΡΕΛ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού με τίτλο:
«Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Μύκης»,
5) την υπ’ αρίθμ. 7/2019 (ΑΔΑ: Ω8Ζ1ΩΚΛ-8Χ3) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
συγκρότησης επιτροπής του διαγωνισμού με τον ως άνω τίτλο,
6) την υπ’ αρίθμ. 46/2019 (πρακτικό συνεδρίασης 11/2019) απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών προσφορών των επιμέρους διαγωνισμών για την ανάθεση της
προμήθειας με τον ως άνω τίτλο,
7) το υπ’ αρίθμ. 2943/23-04-2019, από 19/04/2019 (ώρα: 12:00) πρακτικό της επιτροπής
διαγωνισμού,
8) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία των φακέλων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ του από 19/04/2019 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη
των οικονομικών φορέων με την επωνυμία ανά διαγωνισμό ως εξής:

α/α

1

2

3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Δύο (2) Καινούρια
Ημιφορτηγά 4x4 με
μεταβλητές
αποσπώμενες
υπερκατασκευές,
αλατοδιανομέα και
λεπίδα εκχιονισμού
Ένας (1) Καινούριος
Μικρός Υδροστατικός
Φορτωτής (τύπου
BOBCAT) με κάδο
φόρτωσης και
περόνες ανύψωσης
Ένα (1) Αυτόνομο
Πυροσβεστικό
Συγκρότημα με
δεξαμενή νερού
χωρητικότητας
περίπου ενός (1)
κυβικού μέτρου

Συστημικός
αριθμός
διαγωνισμού
ΕΣΗΔΗΣ
71907

Επωνυμία
Οικονομικού
Φορέα

Αξία προμήθειας
χωρίς Φ.Π.Α.
(€)

Φ.Π.Α.
(€)

ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ
Ο.Ε.

78.900,00

18.936,0

Συνολική
αξία
προμήθειας
με Φ.Π.Α.
24%)
(€)
97.836,00

UNITRACK

33.500,00

8.040,00

41.540,00

Ν.ΤΣΟΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.

5.700,00

1.368,0

7.068,00

71921

71920

ως προσωρινών αναδόχων των παραπάνω αντίστοιχων προμηθειών γιατί υπέβαλλαν την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
προσφορά.
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Για τους διαγωνισμούς 70958 («Ένας (1) Καινούριος Μικρός Ερπυστιοφόρος Εκσκαφέας με
κάδο εκσκαφής και βραχόσφυρα») και 71915 «Ένα (1) Μικρό Καινούριο Διαγραμμιστικό
Αυτοκινούμενο Μηχάνημα με δύο (2) πιστόλια διαγράμμισης και κάθισμα χειριστή» στους
οποίους δεν υπήρξαν προσφορές η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για το άγονο των δύο
παραπάνω διαγωνισμών και σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 θα ακολουθηθεί η
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, η οποία εκδικάζεται από την
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 7
του άρθρου 379 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν.4487/2017
(Α΄116) και τα προβλεπόμενα του άρθρου 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 56/2019
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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