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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19/11-11-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 128/2020
Θέμα 1ο: Έγκριση συζήτησης του θέματος «Έγκριση ή μη του Πρακτικού διενέργειας και
αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για
την ¨Προμήθεια Τροφίμων του Δήμου Ηράκλειας και της Κ.Ε.Δ.Η. 2020-2021¨», ως
κατεπείγοντος.
Σήμερα την 11η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30π.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.12889/05-11-2020 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, στην Γενική
Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας, 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 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 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο 7 μελών
παρόντα ήταν 5:
Παρόντες οι :
Απόντες οι:
Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

Ονοματεπώνυμο

1 Γεώργιος
2 Δημήτριος
3 Αθανάσιος

Κουτσάκης
Χαβαλές
Σταυρακάρας

Αθανάσιος
Νικόλαος
Άγγελος

Πρόεδρος
Δημήτριος Τζήκας
Αντιπρόεδρος Ιερουσαλήμ (Μίμης)
Πατούσης
Μέλος

4 Μαλαματής

Μπουντράκης

Λάμπρος

Μέλος

Οι οποίοι δεν συμμετείχαν

5 Κλεάνθης

Κοτσακιαχίδης

Ιωάννης

Μέλος

αν και κλήθηκαν νόμιμα
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κ. Βασιλική Βάκα Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας
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.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιερουσαλήμ (Μίμης)
Πατούσης με υπεύθυνη δήλωση έκανε γνωστό ότι αδυνατεί να συμμετέχει στην συνεδρίαση για
επαγγελματικούς λόγους.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή πριν από την
έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης να συζητηθεί ως κατεπείγον το θέμα
«Έγκριση ή μη του Πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών
του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ¨Προμήθεια Τροφίμων του Δήμου Ηράκλειας και της
Κ.Ε.Δ.Η. 2020-2021¨», το οποίο δεν γράφτηκε στην ημερήσια διάταξη.
Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 75
του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει να συζητηθεί πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
ως κατεπείγον το θέμα «Έγκριση ή μη του Πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών και
οικονομικών προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ¨Προμήθεια Τροφίμων του Δήμου
Ηράκλειας και της Κ.Ε.Δ.Η. 2020-2021¨», το οποίο δεν γράφτηκε στην ημερήσια διάταξη.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 128/2020.
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 4

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 11-11-2020
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

