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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019
ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 3824/07-06-2019 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 οριστικού
αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Έργα δημοτικής
οδοποιίας στους οικισμούς Κενταύρου και Κοτύλης (υποέργο 2 οικισμός Κοτύλης)», προϋπολογισμού
μελέτης 1.723.000,00€.
(Αρ. απόφασης 61/2019)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών
βρέθηκαν παρόντες οι έξι (6), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΚΑΠΖΑ ΤΖΕΜΗΛ (πρόεδρος)
2) ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ
3) ΕΦΕΝΤΗ ΕΜΠΙΕ
4) ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ
5) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ
6) ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΧΑΦΟΥΖ ΑΧΜΕΤ ΧΑΪΡΙΔΗΝ

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 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ της
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοιχτούηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Έργα δημοτικής οδοποιίας
στους οικισμούς Κενταύρου και Κοτύλης (υποέργο 2 οικισμός Κοτύλης)», ως εξής:
«Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2
Της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016 με ανοιχτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 79874) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
Στη Σμίνθη, στις 13.05.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Μύκης, οι κατωτέρω:
1. Κοντομήτρος Χρήστος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της ΠΕ Ξάνθης,
ως Πρόεδρος της Ε.Δ.
2. Μαυρομάτης Χρήστος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών του Δήμου Μύκης, ως τακτικό μέλος της Ε.Δ.
3. Δημητριάδης Παναγιώτης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου ΘράκηςΔΤΕ Ξάνθης, ως τακτικό μέλος της Ε.Δ.
4. Μουργόπουλος Φώτης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών του Δήμου Αβδήρων, ως τακτικό μέλος της Ε.Δ.
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5. Γεωργιάδης Νικόλαος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν.
Ξάνθης, ως τακτικό μέλος της Ε.Δ.
6. Αυγέρης Λουκάς, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του ΤΕΕ-Περιφερειακό Τμήμα Θράκης,
ως τακτικό μέλος της Ε.Δ. και
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), σύμφωνα με την αριθ. 4/19.02.2019 Απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Μύκης, προσήλθαμε σε δημόσια συνεδρία για τον έλεγχο των ηλεκτρονικά
υποβληθέντων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.
Διαπιστώθηκε η απαιτούμενη απαρτία αφού ήταν παρόντα τα έξι (6) από τα επτά (7) τακτικά μέλη
της Επιτροπής Διαγωνισμού. Απουσίαζε ο κ. Σεϊντάν Μουσά, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Μύκης, εκπρόσωπος
ΠΕΔ-ΑΜΘ όπως επίσης και ο αντικαταστάτης του.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού λοιπόν και έχοντας υπόψη:
-τη με αριθ. πρωτ. 564/22.01.2019 Διακήρυξη (19PROC004361434) για το έργο του θέματος
-το από 21.03.2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της παρούσας Επιτροπής
-τη με αριθμ. 33/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Μύκης σύμφωνα με την οποία
εγκρίνεται το ανωτέρω ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού
-τη με αριθμ. πρωτ. 2525/05.04.2019 Κοινοποίηση της Απόφασης έγκρισης του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1 σε
όλους τους συμμετέχοντες μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
-το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία προδικαστική προσφυγή επί της ανωτέρω Απόφασης
-τη με αριθμ. πρωτ. 2801/17.04.2019 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ προς τον οικονομικό φορέα (προσωρινός ανάδοχος)
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.»
-την από 22.04.2019 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και τη
με αρ. πρωτ. 2932/23.04.2019 αίτηση του οικονομικού φορέα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.», με την οποία κατάθεσε
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την Διακήρυξη σε έντυπη μορφή, σε σφραγισμένο φάκελο, στο
πρωτόκολλο του Δ. Μύκης
διαπίστωσε καταρχήν την εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και την εμπρόθεσμη κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε
έντυπη μορφή. Στη συνέχεια, προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Ε.» και διαπιστώθηκε η έλλειψη Υ/Δ σχετικά με την έκδοση απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το
άρθρο 74 του Ν.4412/2016. Για το λόγο αυτό στάλθηκε ηλεκτρονικά μέσω του μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ προς τον οικονομικό φορέα (προσωρινός ανάδοχος) «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» η με
αρ. πρωτ. 3300/13.05.2019 Ειδοποίηση για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών. Πράγματι, η
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» υπέβαλλε αυθημερόν (ήτοι στις 13.05.2019) σχετική Υ/Δ ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη.
Συνεπώς τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος είναι πλήρη και
σύμφωνα με τη Διακήρυξη του διαγωνισμού.
Επομένως, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ολοκληρώνει το παρόν πρακτικό σήμερα 14.05.2019 και
εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο, δηλαδή στον οικονομικό φορέα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με
δ.τ. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» με σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά της, χωρίς Φ.Π.Α.: επτακόσιες
είκοσι μία χιλιάδες εκατόν τριάντα πέντε ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (721.135,19€) και με μέση έκπτωση
σαράντα οκτώ και δέκα τοις εκατό (48,10%). Το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο του παρόντος πρακτικού
υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για περαιτέρω ενέργειες αυτής».
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) την αρ. πρωτ.: 84476/03-08-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
(Συλλογική Απόφαση: ΕΠ031 ΤΡΟΠ.0 με ΑΔΑ: 6Ρ8Δ465ΧΙ8-ΒΚ1) εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης και η
δέσμευση πίστωσης 1.751.130,15€ στο Π.Δ.Ε. με αριθμό 2018ΕΠ03100003, για την εκτέλεση του έργου:
«ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΤΥΛΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΟΤΥΛΗΣ)», την καταχώρηση με α/α Α371/5-6-2019 στο Μητρώο Δεσμεύσεων για την πληρωμή της ως
άνω δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 64-7323.000, οικονομικού
2

ΑΔΑ: 66Ε1ΩΚΛ-Λ47
έτους 2019. Η ανάληψη Νομικής δέσμευσης θα γίνει από τον Δήμο Μύκης πριν την υπογραφή της
σύμβασης,
3) την υπ. αριθμ. 23/2018 επικαιροποιημένη Τεχνική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μύκης για
την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
4) την υπ’ αριθ. 232/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΤΓΩΚΛ-3ΙΘ) απόφαση οικονομικής επιτροπής κατάρτισης των όρων
δημοπράτησης για την εκτέλεση του ως άνω έργου,
5) την υπ’ αρ. 65/2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ004210574 2018-12-17) Απόφαση τακτικής συνεδριάσεως του
Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης περί έγκρισης υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΥΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΤΥΛΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΤΥΛΗΣ)», συνολικού προϋπολογισμού
1.751.130,15€,
6) την υπ’ αρίθμ. 154/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΧ6ΩΚΛ-ΩΓ0) & (ΑΔΑΜ: 18REQ004210913 2018-12-17) Απόφαση
τακτικής συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης περί έγκρισης υλοποίησης της ανωτέρω
πράξης μέσω Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
Ν.4412/2016.
7) τους όρους της υπ΄ αριθ. 564/22.01.2019 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 19PROC004361434) για το έργο του
θέματος,
8) την υπ’ αρίθμ.14/2019 (ΑΔΑ: ΩΑ7ΣΩΚΛ-Θ2Η) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης
επιτροπής διενέργειας του παραπάνω διαγωνισμού,
9) την υπ’ αρίθμ. 33/2019 (ΑΔΑ: 6Σ6ΛΩΚΛ-ΙΞΡ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού
ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανακήρυξης προσωρινού
αναδόχου του ως άνω ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού,
10) το από 14/05/2019 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού,
11) τα στοιχεία του φακέλου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α. ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ του από 14/05/2019 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και
β. ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ του ανοιχτού-ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Έργα
δημοτικής οδοποιίας στους οικισμούς Κενταύρου και Κοτύλης (υποέργο 2 οικισμός Κοτύλης)» στην
εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μιχ. Καραολή 53, Τ.Κ.: 67100, ΤΗΛ.: 25410 26707, Α.Φ.Μ.:
998758481 ΔΟΥ: Α΄Β΄ Ξάνθης, με σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά της, χωρίς Φ.Π.Α.:
επτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εκατόν τριάντα πέντε ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (721.135,19€) και με
μέση έκπτωση σαράντα οκτώ και δέκα τοις εκατό (48,10%).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 61/2019
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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