ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 23/2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 13η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα της
εβδομάδος Δευτέρα και από ώρα 16.00μ.μ.., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση (διά περιφοράς) η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 5317/13-07-2020 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: Εισήγηση περί κατεπείγουσας αναβολής του διαγωνισμού: «Διαμόρφωση χώρου για την
εγκατάσταση των PRESS CONTAINER απορριμμάτων σε οικισμούς του Δήμου Μύκης»
(Αρ. απόφασης 110/2020)
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, εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης, και αφού συμφώνησαν όλα τα μέλη για
τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της σύγκλησης του οργάνου, έθεσε υπόψη της Οικονομικής επιτροπής, τα εξής:
Σύμφωνα με το Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/9-8-2019) η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο,
αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου (παρ.1 άρθρο 72
Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19).
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές
αρμοδιότητες: Ι) Καθεστώς από 09.08.2019 Α) Αρμοδιότητες ……….. θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη
σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για
έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και
αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.
Εν συνεχεία ο πρόεδρος, παρέθεσε την εισήγηση της αναπληρώτριας προϊσταμένου του αυτοτελούς
τμήματος τεχνικών υπηρεσιών κας Ιωάννας Κούτσικου, ως εξής:
«Ο διαγωνισμός του έργου: «Διαμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση των PRESS CONTAINER
απορριμμάτων σε οικισμούς του Δήμου Μύκης» προτείνεται να αναβληθεί διότι είναι αδύνατη η συγκρότησή
της κατά την 61/2020 απόφαση της επιτροπής του διαγωνισμού, λόγω της υποχρεωτικής απουσίας της κ.
Πλουμιστού Δ.. στην Αθήνα για έκτακτους υπηρεσιακούς λόγους. Η κ. Καλτσά που την αντικαθιστά βρίσκεται
σε άδεια.
Η νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών προτείνεται η Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00π.µ.
(ώρα λήξης) στα γραφείο του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μύκης. Η απόφαση θα αναρτηθεί στη
σελίδα του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για την νέα ημερομηνία».
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, εδάφιο (θ)
2) τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8β και γ του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄),
3) την υπ’ αρίθμ. 61/4-5-2020 (ΑΔΑ: 63Χ1ΩΚΛ-ΔΛ4) απόφαση Ο.Ε. ορισμού επιτροπής διεξαγωγής
διαγωνισμού
4) την υπ’ αρίθμ. 95/19-06-2020 (ΑΔΑ: Ψ0ΔΔΩΚΛ-ΡΓ4) απόφαση της Ο.Ε. περί καθορισμού των όρων
δημοπράτησης για την ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση των press
container απορριμμάτων σε οικισμούς Δ. Μύκης», ποσού 28.570,00,
5) την υπ’ αρίθμ. 4894/23-06-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006906441) διακήρυξη του διαγωνισμού,
6) την παραπάνω εισήγηση υπ’ αρίθμ. 5308/13-7-2020 του αυτοτελούς τμήματος τεχνικών
υπηρεσιών του Δήμου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ διενέργειας του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση
των PRESS CONTAINER απορριμμάτων σε οικισμούς του Δήμου Μύκης», λόγω αδυναμίας σύγκλισης της
επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για τους λόγους που προαναφέρθηκαν στην παραπάνω εισήγηση και
ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ νέας ημερομηνίας υποβολής προσφορών την Πέμπτη 23 Ιουλίου και ώρα 10.00π.μ. στα γραφεία
του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μύκης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 110/2020
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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