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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 08/13-05-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 41/2020
Θέμα 1ο: Έγκριση της υπ’ αρ.367/2020 Απόφασης Δημάρχου που αφορά την προμήθεια
συσκευών tablet.
Σήμερα την 13η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ η Οικονομική Επιτροπή
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη με χρήση της επίσημης υπηρεσίας
τηλεδιασκέψεων του ελληνικού δημοσίου e-presence (www.epresence.gov.gr), σύμφωνα με την
παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, Τεύχος Α΄ 55/11-03-2020, ύστερα
από την με αρ.4373/08-05-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, στην
επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο
77 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής με τηλεδιάσκεψη, ο
Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο 7 μελών συμμετείχαν 6:
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης συμμετείχαν οι :

Κατά την έναρξη της
συνεδρίασης δεν
συμμετείχαν οι :

Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

1 Γεώργιος

Κουτσάκης

Αθανάσιος

Πρόεδρος

2 Δημήτριος
3 Μαλαματής

Χαβαλές
Μπουντράκης

Νικόλαος
Λάμπρος

Αντιπρόεδρος
Μέλος

4 Δημήτριος
5 Κλεάνθης

Τζήκας
Κοτσακιαχίδης

Νικόλαος
Ιωάννης

Μέλος
Μέλος

6 Ιερουσαλήμ (Μίμης)

Πατούσης

Παναγιάτης Μέλος

Ονοματεπώνυμο
1. Αθανάσιος
Σταυρακάρας
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Επίσης, στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για

την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Μετά τη συζήτηση του πρώτου θέματος συμμετείχε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αθανάσιος
Σταυρακάρας και διέκοψε τη συμμετοχή του ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ιερουσαλήμ (Μίμης)
Πατούσης.
Κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος το λόγο έλαβε ο κ. Δημήτριος Χαβαλές, ο οποίος
έθεσε υπόψη των μελών της την υπ’ αρ.3893/27-04-2020 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν.3852/2020,σύμφωνα με τις οποίες όταν δημιουργείται
άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων
από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που
ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής, οφείλει να
υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της
αντίστοιχης επιτροπής,
2) Την Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄64/14.03.2020 τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση της υπ.αρ.367/2020 Απόφασης Δημάρχου με
θέμα: «Απευθείας κατεπείγουσα ανάθεση για την προμήθεια με θέμα: «Προμήθεια
συσκευών tablet» στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στην έρευνα αγοράς, τις δυσκολίες της προμήθειας των tablet και
την αναγκαιότητα της προμήθειας για την λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και του
Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης).
Το λόγο έλαβε ο κ. Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης ο οποίος ρώτησε πόσο κόστισε το ένα tablet και
αν υπήρξε άλλη προσφορά.
Ο κ. Δημήτριος Χαβαλές απαντώντας, είπε ότι κόστισαν περίπου 257,00 ευρώ μαζί με τα
παρελκόμενα και υπήρξε μόνο μία προσφορά και ο λόγος ήταν η κατεπείγον προμήθεια.
Ο κ. Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης πήρε το λόγο και είπε ότι τα ίδια tablet και καλύτερα
υπήρχαν σε μαγαζιά της Ηράκλειας και προτιμήθηκε η αγορά τους από Σέρρες και για το λόγω
αυτό δηλαδή ότι δεν προτιμήθηκε η αγορά της Ηράκλειας, καταψηφίζει το θέμα.
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος τόνισε τις ιδιαίτερες συνθήκες, την ανεπάρκεια tablet στην αγορά
και γενικά των ηλεκτρονικών μέσων, ανάλογα ηλεκτρονικά μέσα στην αγορά της Ηράκλειας δεν
υπάρχουν, οι τιμές στην αγορά έχουν εκτοξευτεί πολύ και τα μαγαζιά της Ηράκλειας δεν είχαν τη
δυνατότητα να λειτουργήσουν ως καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου.
Στη συνέχεια ο κ. Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης συμφώνησε με την τοποθέτηση του κ.
Ιερουσαλήμ (Μίμη) Πατούση συμπληρώνοντας ότι αγοράστηκαν πανάκριβα και κατά τη
συζήτηση του θέματος το κόστος τους είναι μικρότερο. Συνεχίζοντας, τόνισε την αναγκαιότητα
της παραπάνω προμήθειας και για το λόγω αυτό την ψήφισαν στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά σαν
παράταξη καταψηφίζουν το θέμα αυτό γιατί δεν προτιμήθηκε η αγορά της Ηράκλειας. Επίσης
υποστήριξε ότι δεν έγινε έρευνα και διαπραγμάτευση της τιμής από αιρετό.
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
Ν.4623/2019, έλαβε υπόψη τις παραπάνω τοποθετήσεις, την υπ’ αρ. 3893/27-04-2020 εισήγηση
της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτή.
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει την υπ.αρ.367/2020 Απόφαση Δημάρχου για την προμήθεια «Ειδών
απολύμανσης και προσωπικής υγιεινής Προμήθεια συσκευών tablet» στο πλαίσιο λήψης
μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID19».
2. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης και κ. Πατούσης
Ιερουσαλήμ (Μίμης) για τους λόγους που ανέπτυξαν κατά τη συζήτηση του θέματος.
3. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 41/2020.
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 6

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 22-05-2020
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

