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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 7/2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 6η του μηνός Μαρτίου του έτους
2020 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12:00μ., συνήλθε σε έκτακτη δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 2745/0603-2020 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.
2ο Θέμα: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του αποτελέσματος και ανακήρυξη οριστικού
αναδόχου για την ανάθεση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο:
«Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Μύκης και των ΝΠΔΔ», ώστε να
ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκαίρως
(Αρ. απόφασης 28/2020)
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 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών 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 Διενέργειας του Διαγωνισμού για την κατακύρωση του αποτελέσματος του
ανοιχτού-ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α.α.84071.1 στο ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση εκτέλεσης της
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Μύκης και των
ΝΠΔΔ»,.ως εξής:
«Στη Σμίνθη σήμερα την 6η του μηνός Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών η 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:
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1Πλουμιστού Δήμητρα), ως Πρόεδρο 2)Κούτσικου Ιωάννα, , ως μέλος και 3) Nεοκλέους
Νικόλαος, ως μέλος προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του κ. Μπαντάκ Σαμπάν.
Με το 1451/10-2-2020πρακτικό διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο:
«Προμήθεια Καυσίμων κίνησης και Θέρμανσης του Δήμου Μύκης και των ΝΠΔΔ» η παρούσα
Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας «ΣΙΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –ΣΙΟΥΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ο.Ε».ως
προσωρινό ανάδοχο , γιατί υπέβαλλε την οικονομικότερη προσφορά με ποσοστό έκπτωσης 6% και
ποσό προσφοράς 96.298,80€ χωρίς ΦΠΑ .
Με την υπ΄ αριθ. 24/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω
πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, ο κ. Μπαντάκ Σαμπάν. κλήθηκε με την υπ’ αριθ.
πρωτ. 2320/26-2-2020πρόσκληση του Δημάρχου να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός
10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης (άρθρο 103 παρ. 1 του Ν. 4412/2016) τα
προβλεπόμενα από το άρθρο 14 της υπ ΄αριθ. Διακήρυξης 576/20-1-2020, δικαιολογητικά
κατακύρωσης.
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 26-22020(ηλεκτρονικά). Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο
δικαιολογητικών κατακύρωσης 6-3-2020 συνεπώς εμπροθέσμως.
Την ίδια ημέρα η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου, σε μονογραφή των
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και στον έλεγχο της πληρότητάς τους.
Τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η 576/ 20-1-2020
Διακήρυξη.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να κατακυρωθεί
η ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Καυσίμων κίνησης και Θέρμανσης του Δήμου
Μύκης και των ΝΠΔΔ» στον κ.ΜΠΑΝΤΑΚ ΣΑΜΠΑΝ με ποσό προσφοράς 96.298,80€ χωρίς ΦΠΑ.
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. αριθμ. 2/2020 μελέτη, η οποία συντάχθηκε από την Υπηρεσία ΠεριβάλλοντοςΚαθαριότητας-Ανακύκλωσης,
3) 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,
4) την υπ’ αρίθμ. 187/2019 (ΑΔΑ: ΨΦΩ5ΩΚΛ-4Φ4) απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020,
5) 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,
6) την υπ’ αρίθμ. Διακήρυξη 20PROC006176622/576/20-1-2020
7) την υπ’ αρίθμ. 15/29-01-2020 (ΑΔΑ: Ω0ΦΛΩΚΛ-ΕΛΓ) απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης
επιτροπής αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού,
8) 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
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9)

10)
11)
12)

13)

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,
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,
το υπ’ αρίθμ. πρωτ.: 1451/10-02-2020 πρακτικό αποσφράγισης του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού με τον ως άνω τίτλο, της επιτροπής διαγωνισμού,
το υπ’ αρίθμ. πρωτ.: 1462/10-02-2020 πρακτικό διεξαγωγής του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού με τον τίτλο της επικεφαλίδας, της επιτροπής διαγωνισμού,
την υπ’ αρίθμ. 24/26-02-2020 απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου
δικαιολογητικών συμμετοχής-αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών και
ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού ως άνω διαγωνισμού,
το από 06/03/2020 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α. ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ του από 06/03/2020 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και
β. ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ του αποτελέσματος του ανοιχτού-ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης
εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου
Μύκης και των ΝΠΔΔ», στην επιχείρηση καυσίμων-λιπαντικών του κου ΜΠΑΝΤΑΚ ΣΑΜΠΑΝ,
(Δ/ΝΣΗ: 4οΧΙΛ.ΞΑΝΘΗΣ-ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Τ.Κ.: 67100, ΤΗΛ.: 2541071040, κιν.: 6932467059, ΑΦΜ:
046616807), με ποσό προσφοράς 96.298,80€ χωρίς ΦΠΑ. γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 28/2020
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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