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ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24/03-10-2018 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 135/2018
Θέµα 7ο: Έγκριση ή µη του πρακτικού της προµήθειας «Μισθώµατα Μηχανηµάτων –
Τεχνικών Εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του ∆ήµου Ηράκλειας»
Σήµερα την 03η Οκτωβρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.µ η Οικονοµική
Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ηράκλειας, ύστερα από την µε αρ.10595/28-09-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, που
δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους
δηµοτικούς συµβούλους, µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
75 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Πριν
από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο 7
µελών παρόντα ήταν 5:
Παρόντες οι :
Επώνυµο

Απόντες οι:
Όνοµα

Πατρώνυµο Αξίωµα

Ονοµατεπώνυµο

1 Γκάλιος
2 Μαρίγκος
3 Αβραµίδης

Αλέξανδρος
∆ηµήτριος
Ιωάννης

Ηλίας
Ιωάννης
Ιωάννη

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος

Μπαλάσκας Απόστολος

4 Μουρατίδης

Νικόλαος

Ιωάννης

Μέλος

αν και κλήθηκαν νόµιµα

5 Αναστασιάδης

Κων/νος

∆ηµήτριος

Μέλος

Γεωργιάδου Μαρία
Οι οποίοι δεν προσήλθαν

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου κ. Νικόλαος Καµπούρης
για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, ζήτησε από την Οικονοµική Επιτροπή
να συζητήσει ένα (1) θέµα, το οποίο δεν γράφτηκε στην ηµερήσια διάταξη.
1. Καθορισµός όρων της δηµοπρασίας εκποίησης κινητών πραγµάτων του ∆ήµου Ηράκλειας.
Η Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα τη συζήτηση του παραπάνω θέµατος κρίνοντας
ότι είναι πράγµατι κατεπείγον.
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Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του έβδοµου θέµατος, έθεσε
υπόψη των µελών της το υπ’ αρ. 10447/26-09-2018 έγγραφο της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης Προµηθειών του ∆ήµου καθώς επίσης και το πρακτικό της, το
οποίο έχει ως εξής:
«Σας διαβιβάζουµε τo από:
• 25-09-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών και αξιολόγησης προµηθειών
του ∆ήµου Ηράκλειας καθώς και τον φάκελο δικαιολογητικών µε αρ.πρωτ.10261/21-09-2018
και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Επιτροπής για τη ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης Προµηθειών.
Στην Ηράκλεια την 25 Σεπτεµβρίου 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.µ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο Ηράκλειας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού , η οποία
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 135/04-12-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν µετά από τις
υπ’αριθµ.πρωτ.:9842/12-09-2018 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο διενέργειας
του συνοπτικού διαγωνισµού
για την προµήθεια «Μισθώµατα Μηχανηµάτων –Τεχνικών
Εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του ∆ήµου Ηράκλειας» Αριθµ. ∆ιακήρυξης 8008/01-08-2018 η
οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ
18PROC003515681 2018-08-01.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Βλαχοπούλου Φωτεινή (Πρόεδρος)
2) Ράπτου Μαρία (Μέλος)
3) Κιορπές Χρήστος (Μέλος)
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
1) Την διακήρυξη 8008/01-08-2018 του ∆ήµου Ηράκλειας µε Α∆ΑΜ 18PROC003515681
2018-08-01.
2) Τις διατάξεις ν. 4412/2016.
3) Το άρθρο 105 του Ν.4412/2016.
4) Την υπ’ αριθµ. 9842/12-09-2018 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών του ∆ηµάρχου
Ηράκλειας προς την επιχείρηση ΣΥΡΠΑ Χ. ΣΤΕΡΓΙΟ.
Προέβη στην παραλαβή ενός (1) φακέλου δικαιολογητικών, της επιχείρησης:ΣΥΡΠΑΣ Χ.
ΣΤΕΡΓΙΟΣ µε αριθµ.πρωτ.:10261/21-09-2018 .
Ο φάκελος του άνω οικονοµικού φορέα διαπιστώνεται ότι έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα,
µονογράφεται και σφραγίζεται από τα µέλη της επιτροπής .
Η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των κατατεθειµένων δικαιολογητικών κατακύρωσης της
επιχείρησης ΣΥΡΠΑ Χ. ΣΤΕΡΓΙΟ σύµφωνα µε την διακήρυξη και διαπιστώνει ότι δεν έχουν
κατατεθεί ασφαλιστικές ενηµερότητες για τον ίδιο , εκπρόσωπο της επιχείρησης τόσο κατά την
υποβολή της προσφοράς όσο και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών (Α. του 2.2.6.2
Αποδεικτικά µέσα) καθώς δεν έχει καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 αναφορικά µε τους
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές ο ίδιος
προσωπικά. (Β.1.β του 2.2.6.2 Αποδεικτικά µέσα) .
Ο προσωρινός ανάδοχος ΣΥΡΠΑΣ Χ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ δεν υπέβαλε στο προκαθορισµένο χρονικό
διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά (άρθρο 103 παράγραφος 4 του
Ν.4412/2016).
και η επιτροπή οµόφωνα γνωµοδοτεί :
1.
να κηρυχθεί έκπτωτος ο προσωρινός ανάδοχος ΣΥΡΠΑΣ Χ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ και
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2.
η κατακύρωση να γίνει στον προσφέροντα ΠΑΤΣΙΑΛΑ ΜΑΡΙΑ που υπέβαλε την αµέσως
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά (άρθρο 103 παράγραφος 4 του
Ν.4412/2016).
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.».
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Μαρίγκος ∆ηµήτριος, ο οποίος ανέφερε ότι καταψηφίζει το
συγκεκριµένο θέµα, επισηµαίνοντας ότι υπάρχουν γκρέϊντερ στον ∆ήµο τα οποία δεν λειτουργούν
για λόγους που ξέρει η ∆ηµοτική Αρχή.
Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, το υπ’ αρ. 10447/26-09-2018
έγγραφο της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης Προµηθειών του ∆ήµου και το
από 25/09/2018 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης Προµηθειών
του ∆ήµου
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει το από 25/09/2018 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και
Αξιολόγησης Προµηθειών του ∆ήµου για την προµήθεια «Μισθώµατα Μηχανηµάτων –
Τεχνικών Εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του ∆ήµου Ηράκλειας».
2. Κηρύσσει έκπτωτο τον προσωρινό ανάδοχο Στέργιο Χ. Σύρπα για την προµήθεια
«Μισθώµατα Μηχανηµάτων – Τεχνικών Εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του ∆ήµου
Ηράκλειας», γιατί κατά τον έλεγχο των κατατεθειµένων δικαιολογητικών δεν προσκόµισε τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τη διακήρυξη.
3. Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια «Μισθώµατα Μηχανηµάτων –
Τεχνικών Εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του ∆ήµου Ηράκλειας» την Πατσιαλά Μαρία, η
οποία πρόσφερε το ποσό των (18.228,00€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
4. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Μειοψήφησαν ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μαρίγκος ∆ηµήτριος για τους λόγους που ανέπτυξε
κατά τη συζήτηση του θέµατος.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 135/2018.
Εξαντληθέντων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονοµικής Επιτροπής

Τα µέλη
της Οικονοµικής Επιτροπής

Υπογραφή 1

Υπογραφές 4

Ακριβές Απόσπασµα
Ηράκλεια 08-10-2018
Ο Πρόεδρος
της Οικονοµικής Επιτροπής
Γκάλιος Αλέξανδρος
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