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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 12/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 23η του μηνός Απριλίου του έτους 2019 ημέρα της
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 2950/23-4-2019 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.
6ο Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης ενστάσεων για την
χρηματοδοτική μίσθωση πολυμηχανημάτων (φωτοτυπικών) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

(Αρ. απόφασης 47/2019)
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 Κύρου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα παρακάτω:
Mε την απόφαση 16/2019 της οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του συνοπτικού
διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Χρήση φωτοτυπικών/πολυμηχανημάτων με Χρηματοδοτική Μίσθωση
(leasing) διάρκειας τριών (3) ετών και δικαίωμα αγοράς» ενώ την 17/4/2019 δημοσιεύθηκε η σχετική προκήρυξη
με α.π. 2800/47-4-2019
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010: «Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και
ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […]ε) 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»
Σύμφωνα με το άρθρ. 221 παρ. 11α του Ν.4412/2016, «Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής
γενικών υπηρεσιών, πέρα των οριζομένων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) «Συγκροτείται
τριμελές ή πενταμελές γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης).» Για την εξέταση
των προβλεπόμενων ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό
γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι
διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που
ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.).
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Επειδή εκ παραδρομής δεν ορίστηκαν οι παραπάνω επιτροπές για τον εν λόγω διαγωνισμό , επειδή πρέπει να
ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός με ομαλή έκβαση της όλης διαδικασίας , επειδή τυχόν καθυστερήσεις επιφέρουν
διοικητικό βάρος , επειδή πρέπει να είμαστε σε θέση να εξετάσουμε εμπρόθεσμα τυχόν ενστάσεις ώστε να μην
ακυρωθεί ο διαγωνισμός θεωρούμε επιβεβλημένη την συγκρότηση των ανωτέρω επιτροπών με την παρούσα
έκτακτη συνεδρίαση. Να σημειωθεί ότι κάποιες υπηρεσίες λόγω βλαβών των φωτοτυπικών μηχανημάτων
αδυνατούν να διεκπεραιώσουν τις αρμοδιότητες τους με συχνές καθυστερήσεις σε βάρος της εξυπηρέτησης των
δημοτών . Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ
Α) Να εγκρίνεται το έκτακτο του θέματος
Β) Να συγκροτηθεί επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης διαγωνισμού
Γ) Να συγκροτηθεί επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων
για τον διαγωνισμό χρηματοδοτικής μίσθωση πολυμηχανημάτων (φωτοτυπικών), οι όροι του οποίου
εγκρίθηκαν με την απόφαση 16/2019 της οικονομικής Επιτροπής.
Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.Εγκρίνει το έκτακτο του θέματος
2.ΣΥΓΚΡΟΤΕΙ τριμελή επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την χρηματοδοτική μίσθωση
πολυμηχανημάτων (φωτοτυπικών) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, αποτελούμενη από τους
κάτωθι υπαλλήλους:
ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΗ
1. Δήμητρα Πλουμιστού, ΠΕ Πολ.Μηχανικός
2. Δημήτριος Συμεωνίδης, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός
3. Ιωάννης Καναριέλης, ΔΕ Διοικητικός
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Χρήστος Μαυρομάτης, Πολ.Μηχανικός
2.Ιωάννα Κούτσικου, Πολ.Μηχανικός
3. Νικόλαος Νεοκλέους, Δοικητικός
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η κα. Πλουμιστού Δήμητρα
3.ΣΥΓΚΡΟΤΕΙ τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του διαγωνισμού για την χρηματοδοτική μίσθωση
πολυμηχανημάτων (φωτοτυπικών) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, αποτελούμενη από τους
κάτωθι υπαλλήλους:
ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΗ
1.Κύρου Μαρία, προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
2.Μωϋσίδη Βασίλειο ΔΕ Διοικητικού
3.Χαλκίδου Γεωργία ΔΕ Διοικητικού
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Χιάλης Γεώργιος , Δε Διοικητικού
2. Ιωάννη Καναργιέλη, ΔΕ Διοικητικού
3. Βαρελτζίδης Ηλίας ΔΕ Διοικητικού
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η κα. Κύρου Μαρία
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 47/2019
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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

3

