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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 21/2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 03η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα της
εβδομάδος Παρασκευή και από ώρα 11.00., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά περιφοράς) η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 5025/29-06-2020 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.
5ο Θέμα: Έγκριση οριστικού αναδόχου της υπηρεσίας: «Συντήρηση – επισκευή οχημάτων και
μηχανημάτων έργου του Δήμου Μύκης» (ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ), ποσού 14.000,00€
(Αρ. απόφασης 106/2020)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7) μέλη ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ (πρόεδρος)
2) ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
3) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ
4) ΑΓΓΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΡΓΚΙΟΥΛ
5) ΡΑΜΑΔΑΝ ΜΠΑΧΡΗ
6) ΚΙΟΥΡΤ ΑΧΜΕΤ
7) ΜΕΤΣΟΓΛΟΥ ΟΝΤΕΡ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής επιτροπής
τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3
του Ν.4623/19 και εν συνεχεία με την παρ.9 του άρθρ. 10 του Ν.4625/2019, ορίζεται ότι 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 της Επιτροπής
Διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α.α. 91741 στο ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την
ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση - επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του
Δήμου Μύκης (ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ)», προϋπολογισμού μελέτης 14.000,00€,.ως εξής:
«Στη Σμίνθη σήμερα την 24η του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 8258/2019 απόφαση
δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΛ2ΘΩΚΛ-ΞΝΙ), αποτελούμενη από τους 1)Πλουμιστού Δήμητρα 2)Εμήν Σουρή 3)Συμεωνίδη
Δημήτριο.
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προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας της επικεφαλίδας, προϋπολογισμού 14.000,00 με
Φ.Π.Α. (Αριθμ. Διακήρυξης4036/7-5-2020).
Έχοντας υπόψη:

την 8258/2019 απόφαση δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΛ2ΘΩΚΛ-ΞΝΙ).

Αριθμ. Διακήρυξης4036/7-5-2020 διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α.α.91741 στο ΕΣΗΔΗΣ

την 77/20 απόφαση της οικονομικής επιτροπής

την 4734/15-6-2020 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον Δήμαρχο Μύκης

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο Πουτακίδη Ηλία & ΣΙΑ
ΟΕ
Τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 14 της υπ ΄αριθ. 4036/7-52020Διακήρυξης.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να κατακυρωθεί η ανάθεση
του για την προμήθεια: Συντήρηση-επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Μύκης»
(ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ στην Πουτακίδη Ηλία & ΣΙΑ ΟΕ γιατί υπέβαλλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με ποσοστό έκπτωσης 5,00% και γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
κατακύρωσης.
Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και διαβιβάζεται στην
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για έγκριση».
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, περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών,
2) την υπ’ αρίθμ. 5/2020 τεχνική μελέτη του ως άνω τμήματος,
3) το υπ. αριθμ. 3961/04-05-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006649412 2020-05-04) αίτημα προς την Οικονομική
Επιτροπή,
4) την με αρ. πρωτ.: 3965/04-05-2020 (ΑΔΑ: 6852ΩΚΛ-ΕΤ1) Απόφαση δημάρχου Ανάληψης Υποχρέωσης
με Αρ. ΑΑΥ Α-338 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, ύψους 3.200,00€, σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 10-6263.001, οικονομικού έτους 2020 για την ανάθεση της υπηρεσίας
συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων (ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ-αντικατάσταση ελαστικών) με
διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού,
5) την με αρ. πρωτ.: 3963/04-05-2020 (ΑΔΑ: 66ΑΑΩΚΛ-Ω54) Απόφαση δημάρχου Ανάληψης Υποχρέωσης
με Αρ. ΑΑΥ Α-337 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, ύψους 10.800,00€, σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 30-6264.001, οικονομικού έτους 2020 για την ανάθεση της υπηρεσίας
συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων έργων (ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ-αντικατάσταση ελαστικών) με
διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού,
6) την υπ’ αρίθμ. 62/4-5-2020 (ΑΔΑ: 6Ω5ΣΩΚΛ-ΧΕ0) απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης όρων δημοπράτησης
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας,
7) τους όρους της υπ’ αρίθμ. 4036/7-5-2020 Διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 20PROC006667345),
8) την υπ’ αρίθμ. 77/27-5-2020 απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών
συμμετοχής-αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου
για την ανάθεση του ως άνω ηλεκτρονικού διαγωνισμού,
9) το από 24/06/2020 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α. ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ του από 24/06/2020 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και
β. ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο:
«Συντήρηση - επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Μύκης (ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ)»,
προϋπολογισμού 14.000,00€, στην εταιρεία ελαστικών-ζαντών-αναρτήσεων με την επωνυμία «ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», (Δ/ΝΣΗ: ΛΕΥΚΙΠΠΟΥ 14, Τ.Κ.: 67100, ΤΗΛ.: 2541027392, 2541077152 – ΚΙΝ.: 6932613213,
ΑΦΜ: 081888150), γιατί υπέβαλλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με ποσοστό
έκπτωσης 5,00% και γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 106/2020
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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