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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 16/2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 15η του μηνός Μαΐου του έτους 2020 ημέρα της
εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση (διά περιφοράς) η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 4213/15-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα σε καθ' ένα από τα μέλη
της, σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρίθμ. Φύλλου 55/11-3-2020),
άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87) για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1ο Θέμα: Κατεπείγουσα ανάθεση παροχής γευμάτων σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου Μύκης στα
πλαίσια των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του covid-19
(Αρ. απόφασης 76/2020)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα τέσσερα (4) μέλη ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ (πρόεδρος)
2) ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
3) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ
4) ΑΓΓΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΡΓΚΙΟΥΛ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΡΑΜΑΔΑΝ ΜΠΑΧΡΗ
ΚΙΟΥΡΤ ΑΧΜΕΤ
ΜΕΤΣΟΓΛΟΥ ΟΝΤΕΡ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης,
περί «ανάθεσης σύμβασης για προμήθεια γευμάτων σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου Μύκης στα πλαίσια
λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του covid – 19»λόγω κατεπείγοντος, έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής:
1. Την παράγραφο 10 του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 20-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68 Α΄), όπως
αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3β του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της από 30-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ
75 Α΄), σύμφωνα με την οποία ΄Μέχρι την 31-5-2020, οι δήμοι και οι περιφέρειες δύνανται να διενεργούν
προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σύμφωνα με τις
περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ΄΄, δηλαδή με διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.
4412/2016. Η σχετική ανάθεση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Την αριθμ. 75/13-5-2020 ΑΔΑ 9ΗΒΝΩΚΛ-ΥΩΛ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν αφενός η σύναψη της σύμβασης για προμήθεια γευμάτων σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου
Μύκης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω κατεπείγοντος και αφετέρου οι
τεχνικές προδιαγραφές.
3. Το αριθμ. 4231 /15-5-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το οποίο η
μετά από σχετική πρόσκληση υποβληθείσα 4230/15-5-2020 προσφορά της Εμπλιούκ Τζεμηλέ κρίθηκε ότι
πληροί τις προδιαγραφές της σύμβασης και προτείνεται η ανάθεση της σύμβασης στην εν λόγω εταιρεία.
4. Την από 15/5/2020 υπεύθυνη δήλωση της ενδιαφερόμενης για προσκόμιση ποινικού μητρώου
εντός των επόμενων ημερών
5. Την ΑΑΥ 4168/12-5-2020 ΑΔΑ Ρ4Ξ4ΩΚΛ-ΒΑ1 η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων με
α/α 349
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Η Ο.Ε έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. ΕΓΚΡΙΝΕΙ το κατεπείγον του θέματος
Β. ΕΓΚΡΙΝΕΙ το αριθμ. 4231/15-5-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.
Γ. ΑΝΑΘΕΤΕΙ την προμήθεια γευμάτων σε ευπαθείς ομάδες του Δ. Μύκης, συνολικού ποσού 55.800€,
του Δήμου Μύκης στην Εμπλιούκ Τζεμιλέ, ΑΦΜ 103599441 ιδιοκτήτρια ταβέρνας –ψησταριάς στην Σμίνθη Δ.
Μύκης διότι η υποβληθείσα προσφορά της καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης και ευρίσκεται
εντός της εκτιμώμενης αξίας που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 75/13-5-2020 ΑΔΑ
9ΗΒΝΩΚΛ-ΥΩΛ απόφασή της.
Δ. Την ανάδοχο δεσμεύουν όλοι οι όροι που καθορίσθηκαν στην μελέτη 6/2020 του τμήματος
Καθαριότητας –Περιβάλλοντος-Ανακύκλωσης
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 76/2020
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Με εντολή Δημάρχου
Η Πρακτικογράφος της Οικ. Επιτροπής
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