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ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/17-06-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 58/2020
Θέμα 2ο: Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του
διαγωνισμού - ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Διαχείριση των Αδέσποτων Ζώων
του Δήμου Ηράκλειας».
Σήμερα την 17η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30π.μ η Οικονομική Επιτροπή
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Ηράκλειας κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τη διάταξη της υπ’ αρ.163/29-05-2020
εγκύκλιου του ΥΠ.ΕΣ και ύστερα από την με αρ.5848/12-06-2020 πρόσκληση του Προέδρου της,
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό
στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και στην επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος
στην Οικονομική Επιτροπή, στην Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Ηράκλειας και στον
Πρόεδρο της Κοινότητας Κοίμησης, 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, 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 παρόντα ήταν 7:
Παρόντες οι :
Απόντες οι:
Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

Ονοματεπώνυμο

1 Γεώργιος
2 Δημήτριος
3 Αθανάσιος

Κουτσάκης
Χαβαλές
Σταυρακάρας

Αθανάσιος
Νικόλαος
Άγγελος

Κανείς
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος

4 Μαλαματής

Μπουντράκης

Λάμπρος

Μέλος

5 Δημήτριος
6 Κλεάνθης

Τζήκας
Κοτσακιαχίδης

Νικόλαος
Ιωάννης

Μέλος
Μέλος

7 Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης
Παναγιώτης Μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, η κ. Γιαννούλα Καλαϊτζή του Χρήστου, Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Κοινότητας Ηράκλειας και ο κ. Άγγελος Ατλάσης του Σιδέρη, Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Κοινότητας Κοίμησης.
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε 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.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του δεύτερου θέματος, έθεσε
υπόψη των μελών της το υπ’ αρ.5483/03-06-2020 έγγραφο της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Διαχείριση των Αδέσποτων Ζώων του
Δήμου Ηράκλειας» καθώς επίσης και το πρακτικό της, τα οποία έχουν ως εξής:
«Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αριθμ 2/03-06-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας &
Αξιολόγησης διαγωνισμών υπηρεσιών, που αφορά την υπ’ αριθμ. 3787/22-04-2020 διακήρυξη
του Συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Διαχείριση των Αδέσποτων Ζώων του Δήμου
Ηράκλειας».
Παρακαλούμε για την άμεση λήψη απόφασή σας.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμού Υπηρεσιών του Δήμου Ηράκλειας
Στην Ηράκλεια σήμερα στις 03/06/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., οι κάτωθι
υπογεγραμμένοι :
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1)
Τσιπτσέ Όλγα
Πρόεδρος (Αναπληρωματικό )
2)
Σιάρκου Ζωή
Μέλος
3)
Τσαπκίνη Παναγιώτα
Μέλος
αποτελούν την Επιτροπή για τη Διενέργεια Διαγωνισμών και αξιολόγησης Υπηρεσιών του Δήμου
Ηράκλειας για το έτος 2020 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 140/2019 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηράκλειας . Στο τακτικό μέλος της επιτροπής Καρταλίδη
Στέργιο χορηγήθηκε άδεια και ως εκ τούτου αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος
Τσιπσέ Όλγα.
Έχοντας υπόψη:
1. Tου Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
2. Tην υπ’ αριθ. 146/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια της παροχής υπηρεσιών για τη Διαχείριση των Αδέσποτων Ζώων του Δήμου
Ηράκλειας, οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ’αρ.22/2019 μελέτη της εν
λόγω εργασίας , ο τρόπος εκτέλεσης και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του
συνοπτικού διαγωνισμού. Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας
ΑΔΑ: 67ΚΝΩΠΤ-Ζ34.
3. Την 22/2019 μελέτη του Δήμου που συντάχθηκε από το Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης
του Δήμου Ηράκλειας.
4. Την με αρ.πρωτ.:3787/22-04-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου η οποία αναρτήθηκε στο
Κεντρικό
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Δημοσίων
Συμβάσεων
λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ:20PROC006599706.
5. Το υπ’αριθμ.1/04-05-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης
διαγωνισμών υπηρεσιών
6. Την με αριθμ. πρωτ.5003/25-05-2020 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου
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Η Επιτροπή αφού προέβη στην παραλαβή ενός (1) σφραγισμένου φακέλου δικαιολογητικών
της εταιρείας ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. με αριθμ. πρωτ. : 5265/29-05-2020 ο οποίος
κατατέθηκε εμπρόθεσμα προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.
Η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των κατατεθειμένων δικαιολογητικών του προσωρινού
αναδόχου της εταιρείας ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΠΕ σύμφωνα με τη διακήρυξη και
διαπιστώνει ότι έχουν κατατεθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών όλα τα απαιτούμενα
από τη διακήρυξη δικαιολογητικά.
Η επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηράκλειας τα εξής:
Την κατακύρωση του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Διαχείριση των Αδέσποτων Ζώων του
Δήμου Ηράκλειας» στην εταιρεία ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΠΕ, γιατί κατέθεσε όλα τα
απαιτούμενα και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης δικαιολογητικά.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε τρία αντίτυπα το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται, ένα εκ των οποίων θα διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ηράκλειας.»
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, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, το υπ’ αρ. 5483/03-06-2020 έγγραφο της Επιτροπής
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Διαχείριση των
Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Ηράκλειας», το από 03-06-2020 πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Διαχείριση των
Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Ηράκλειας».
αποφασίζει ομόφωνα
• Εγκρίνει το από 03-06-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού του Δήμου Ηράκλειας για το έτος 2020.
• Αναθέτει την παροχή υπηρεσίας «Διαχείριση των Αδέσποτων Ζώων του Δήμου
Ηράκλειας» στην εταιρία «Μαυρίδης Ζωοτεχνική ΜΕΠΕ» η οποία πρόσφερε το ποσό των
38.652,04€ με Φ.Π.Α.
• Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 58/2020.
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 22-06-2020
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

