ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 5/2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 26η του μηνός Φεβρουαρίου του
έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 2041/2102-2020 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 αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
6ο Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-αξιολόγησης
τεχνικών και οικονομικών προσφορών και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και
θέρμανσης του Δήμου Μύκης και των Ν.Π.Δ.».
(Αρ. απόφασης 24/2020)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07)
μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ (πρόεδρος)
2) ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
3) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ
4) ΑΓΓΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΡΓΚΙΟΥΛ
5) ΡΑΜΑΔΑΝ ΜΠΑΧΡΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΧΑΒΟΥΖ ΑΧΜΕΤ ΧΑΪΡΕΔΙΝ
ΜΕΤΣΟΓΛΟΥ ΟΝΤΕΡ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών 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.
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, παρέθεσε στο Σώμα το ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α.α. 84071.1 στο ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη
εργολάβου με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια
καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Μύκης και των Ν.Π.Δ.Δ.», ως εξής:
«Στη Σμίνθη σήμερα την 10η του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα 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 15/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελούμενη
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από τους: 1Πλουμιστού Δήμητρα), ως Πρόεδρο 2)Κούτσικου Ιωάννα, , ως μέλος και 3) Nεοκλέους
Νικόλαος, ως μέλος, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών
που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της
προμήθειας της επικεφαλίδας, προϋπολογισμού 103.060.40χωρίς Φ.Π.Α. (Αριθμ. Διακήρυξης
20PROC006176622/576/20-1-2020).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 και την ΥΑ Π1/2390/2013 ο διαγωνισμός
διενεργείται ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικού συστήματος
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Έγινε ηλεκτρονικά η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών
προσφορών, εκτυπώθηκαν, ελέγχθηκαν και μονογράφησαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της
Επιτροπής. Οι προσφορές είναι οι εξής:

α/α

Αριθμός Φακέλου
προσφοράς

Επωνυμία

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ(24%)

1

164562

ΜΠΑΝΤΑΚ ΣΑΜΠΑΝ

96.298,80

2

163818

ΣΙΟΥΤΑΣ Ι. & ΣΙΟΥΤΑΣ Σ. Ο.Ε.

99.314,08

Μετά από αναλυτικό έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών, οι
προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές.
Άμεσα θα ακολουθήσει η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και
διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για έγκριση».
Εν συνεχεία ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής παρέθεσε στο Σώμα το ΠΡΑΚΤΙΚΟ
διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α.α. 84071.1 στο ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο για την ανάθεση
της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη εργολάβου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων
κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Μύκης και των Ν.Π.Δ.Δ.», ως εξής:
«Στη Σμίνθη σήμερα την 10η του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα 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 15/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελούμενη
από τους: 1Πλουμιστού Δήμητρα), ως Πρόεδρο 2)Κούτσικου Ιωάννα, , ως μέλος και 3) Nεοκλέους
Νικόλαος, ως μέλος, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών
που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της
προμήθειας της επικεφαλίδας, προϋπολογισμού 103.060.40χωρίς Φ.Π.Α. (Αριθμ. Διακήρυξης
20PROC006176622/576/20-1-2020).
Έγινε ηλεκτρονικά η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, εκτυπώθηκαν,
ελέγχθηκαν και μονογράφησαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής.
Η διαδικασία ελέγχου των διαγωνιζομένων ολοκληρώθηκε αυθημερόν.
Ο πίνακας των προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας, που οι προσφορές τους
κρίθηκαν παραδεκτές διαμορφώνεται ως εξής:

α/α

Αριθμός Φακέλου
προσφοράς

Επωνυμία

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ(24%)

2

1

164562

ΜΠΑΝΤΑΚ ΣΑΜΠΑΝ

96.298,80

2

163818

ΣΙΟΥΤΑΣ Ι. & ΣΙΟΥΤΑΣ Σ. Ο.Ε.

99.314,08

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνει προς την Οικονομική επιτροπή:
Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της εταιρείας ΜΠΑΝΤΑΚ ΣΑΜΠΑΝ για την
εκτέλεση της προμήθειας:
Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Μύκης και των Ν.Π.Δ.Δ., γιατί
υπέβαλλε την οικονομικότερη προσφορά με ποσό προσφοράς 96.298,80€ χωρίς ΦΠΑ. .
Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και
διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για έγκριση».
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, η Οικονομική
Επιτροπή καλείται να εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19,
3) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 116 και 117,
4) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει,
5) τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008,
6) την υπ. αριθμ. 2/2020 μελέτη, η οποία συντάχθηκε από την Υπηρεσία
Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Ανακύκλωσης,
7) την υπ’ αριθμ.: 118/17-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΚΓΩΚΛ-Ζ5Χ) απόφαση του Δ.Σ. περί
έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και
θέρμανσης του Δήμου Μύκης,
8) την υπ’ αρίθμ. 187/2019 (ΑΔΑ: ΨΦΩ5ΩΚΛ-4Φ4) απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020,
9) την υπ’ αρίθμ. 152/23-12-2019 (ΑΔΑ: 608ΨΩΚΛ-1Ρ8) απόφαση Ο.Ε. περί
καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων δημοπράτησης για την
προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Μύκης και των Ν.Π.Δ.Δ. και
ανάθεση του 20% αυτής σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 10 του Ν.4412/2016,
10) την υπ’ αρίθμ. Διακήρυξη 20PROC006176622/576/20-1-2020
11) την υπ’ αρίθμ. 15/29-01-2020 (ΑΔΑ: Ω0ΦΛΩΚΛ-ΕΛΓ) απόφαση Ο.Ε. περί
συγκρότησης επιτροπής αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού,
12) την υπ’ αρίθμ. πρωτ.: 597/20-1-2020 Απόφαση Δημάρχου Ανάληψης Υποχρέωσης με
αρ. Α.Α.Υ.: Α-84 έγκρισης δαπάνης, δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης ύψους
63.294,56€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑ 30-6641.001, οικονομικού έτους 2020 για την
προμήθεια καυσίμων για κίνηση μηχανημάτων έργου-μεταφορικών μέσων 2020,
13) την υπ’ αρίθμ. πρωτ.: 598/20-1-2020 Απόφαση Δημάρχου Ανάληψης Υποχρέωσης με
αρ. Α.Α.Υ.: Α-85 έγκρισης δαπάνης, δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης ύψους
5.748,64€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑ 10-6643, οικονομικού έτους 2020 για προμήθεια
καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 2020,
14) το υπ’ αρίθμ. πρωτ.: 1451/10-02-2020 πρακτικό αποσφράγισης του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού με τον ως άνω τίτλο, της επιτροπής διαγωνισμού,
15) το υπ’ αρίθμ. πρωτ.: 1462/10-02-2020 πρακτικό διεξαγωγής του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού με τον τίτλο της επικεφαλίδας, της επιτροπής διαγωνισμού,
16) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ του υπ’ αρίθμ. 1451/10-02-2020 πρακτικού αποσφράγισης του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού και του υπ’ αρίθμ. 1462/10-02-2020 πρακτικού διεξαγωγής του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού και την ανάδειξη του: «ΜΠΑΝΤΑΚ ΣΑΜΠΑΝ» ως προσωρινού
αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου
Μύκης και των ΝΠΔΔ» γιατί υπέβαλλε την οικονομικότερη προσφορά με ποσό προσφοράς
96.298,80€ χωρίς ΦΠΑ..
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, η οποία εκδικάζεται από
την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της
παρ. 7 του άρθρου 379 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του
ν.4487/2017 (Α΄116) και τα προβλεπόμενα του άρθρου 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 24/2020
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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