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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19/11-11-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 131/2020
Θέμα 4ο: Έγκριση ή μη του πρακτικού για την προμήθεια «Υπόγειο Σύστημα Συλλογής και
Αποθήκευσης Απορριμμάτων Δήμου Ηράκλειας».
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

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κ. Βασιλική Βάκα Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας
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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.
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.
Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων της συνεδρίασης τον λόγο έλαβε ο κ. Κλεάνθης
Κοτσακιαχίδης, ο οποίος ζήτησε από τον κ. Δήμαρχο να συγκληθεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο
για την πανδημία, ώστε να ενημερωθούν επίσημα από τον Δήμαρχο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
σχετικά με τις δράσεις του Δήμου, τα κρούσματα σε αιρετούς και υπαλλήλους του Δήμου καθώς
και αν έχει σκοπό ο Δήμος να πάρει μέτρα για τους επαγγελματίες. Επίσης, είπε ότι θα δοθεί με
αυτόν τρόπο η ευκαιρία να κατατεθούν κάποιες προτάσεις.
Απαντώντας ο κ. Δήμαρχος είπε πως τα στοιχεία σχετικά με τα κρούσματα σε αιρετούς και
εργαζόμενους αποτελούν αυστηρά προσωπικά δεδομένα και για τους επαγγελματίες έχουν
ληφθεί μέτρα από το προηγούμενο κύμα της πανδημίας. Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει τίποτε
περισσότερο πέραν αυτών που έρχονται μέσω εγκυκλίων από την Κυβέρνηση. Αυτά που
υποδεικνύονται γίνονται.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του τέταρτου θέματος, έθεσε
υπόψη των μελών της την υπ’ αρ.12884/05-11-2020 εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης Προμηθειών του Δήμου για την Προμήθεια Υπόγειο Σύστημα Συλλογής και
Αποθήκευσης Απορριμμάτων Δήμου Ηράκλειας καθώς επίσης και το πρακτικό της, τα οποία
έχουν ως εξής:
«Σας διαβιβάζουμε το από:
30-10-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού Προμηθειών του
Δήμου Ηράκλειας.
Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.
και
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού Προμηθειών
Στην Ηράκλεια σήμερα την 30η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ηράκλειας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου
221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 141/2019 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηράκλειας, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 88/2020
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηράκλειας προκειμένου να προβεί στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο
διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Υπόγειο
Σύστημα Συλλογής και Αποθήκευσης Απορριμμάτων Δήμου Ηράκλειας» (Αριθμ. Διακήρυξης
11169/8-10-2020), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 10071 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,
δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20PROC007442919 2020-10-08.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Γούσιου Αικατερίνη, Πρόεδρος
2) Ιάκωβος Παντελίδης, Μέλος
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3) Νικόλαος Καμπούρης, Μέλος
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 26η-102020 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 30η-10-2020 και ώρα
11.30 π.μ.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
1.Την διακήρυξη 11169/8-10-2020 του Δήμου Ηράκλειας με ΑΔΑΜ 20PROC007442919 2020-1008.
2.Τις διατάξεις ν. 4412/2016
3.Τις υποβληθείσες προσφορές .
Η Επιτροπή προέβη στα εξής:
1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή
συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 10071 και διαπίστωσε αφενός ότι ο
διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν
υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες:
Α/
α
1

Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία
υποβολής
προσφοράς
23/10/2020

Ώρα
υποβολής
προσφοράς
12:38:21

«ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε» με ΑΦΜ
801******
2
«KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ» με ΑΦΜ
23/10/2020
14:03:07
800******
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση
στο περιεχόμενό των προσφορών.
2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα
διαπιστευτήριά τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να
αποσφραγισθούν οι προσφορές.
3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των
προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.
Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού
σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο
στάδιο του διαγωνισμού.
4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι
προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς
συστήματος:
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός
συστήματος
1
«ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε» με ΑΦΜ 801******
195893
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2
«KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ» με ΑΦΜ 800******
195565
5. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τους
οικονομικούς φορείς στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα
στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη
μορφή σύμφωνα με τον ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς
φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη
Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο
πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φάκελους οι οποίοι
παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:
Α/
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός
Α
πρωτοκόλλου
1
«ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε» με ΑΦΜ 801******
12203/26-10-2020
2
«KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ» με ΑΦΜ 800******
12289/27-10-2020
Συνεπώς, οι αντίστοιχοι ενσφράγιστοι φάκελοι, υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως από
τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης
«Περιεχόμενα φακέλου δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι
συμμετέχοντες. Διαπιστώθηκε ότι υπέβαλαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του ανωτέρω
άρθρου 2.4.3.
7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της
υπηρεσίας, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που
υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.
8. Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού προχώρησε στον έλεγχο των κατατεθειμένων από τους
συμμετέχοντες δικαιολογητικών.
Η Επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:
Πίνακας 1
Α/α

1
2

Ονοματεπώνυμο
«ΤΣΕΛΕΜΠΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε Ε» με ΑΦΜ
801******
«KERGON

Ημερομηνία
Ηλεκτρονικής
υποβολής
προσφοράς

Ημερομηνία
Έντυπης
υποβολής
προσφοράς

Εγγυητική
επιστολή
συμμετοχής

Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνη
Δήλωσης
ΤΕΥΔ

Τεχνική
προσφορά
συστήματος

Έντυπο
Τεχνικής
Προσφοράς

Εντός
προθεσμίας

Εντός
προθεσμίας

Κατατέθηκε

Κατατέθηκε

Κατατέθηκε

Κατατέθηκε

Εντός

Εντός

Κατατέθηκε

Κατατέθηκε

Κατατέθηκε

Κατατέθηκε
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ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ»
με
ΑΦΜ
800******

προθεσμίας

προθεσμίας

Βάσει του παραπάνω πίνακα 1, οι συμμετέχοντες κατέθεσαν τα δικαιολογητικά εντός των
προβλεπόμενων ημερομηνιών .
Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προέβη στην εξέταση των
δικαιολογητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων. Διαπιστώθηκε ότι:
Α) Το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα «ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε» με ΑΦΜ 801******
παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους της διακήρυξης και συγκεκριμένα στο πεδίο Γ:
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα στο εδάφιο 1β) όπου αναφέρει τα παρακάτω:

Ενώ, στο άρθρο «2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» της διακήρυξης ρητά αναφέρεται
ότι ο ίδιος ο υποψήφιος οικονομικός φορέας ή σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας ένα
τουλάχιστον μέλος της, θα πρέπει να έχει προβεί σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση
ενός 1 τουλάχιστον έργου συναφές με το φυσικό αντικείμενο του διαγωνισμού:
«Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται :
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας για την παραδεκτή συμμετοχή του πρέπει να πληροί τα
παρακάτω κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, άλλως η προσφορά του
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ειδικότερα:
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας ή σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον μέλος
της πρέπει να έχει προβεί σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση ενός 1 τουλάχιστον
έργου συναφή με το φυσικό αντικείμενο του διαγωνισμού, με συμβατικό συνολικό ύψος
τουλάχιστον ίσο με το 100% του προϋπολογισμού του παρόντος έργου (χωρίς ΦΠΑ). Σε
περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση δεν δύναται να καλύπτεται
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.»
Στην Προσφορά του συμμετέχοντα «ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε» με ΑΦΜ 801******, δεν
είναι ο ίδιος ο οικονομικός φορέας που έχει προβεί στην εμπρόθεσμη και προσήκουσα
ολοκλήρωση ενός 1 τουλάχιστον έργου συναφές με το φυσικό αντικείμενο του διαγωνισμού, ενώ
η εταιρία «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» που έχει προβεί στην εμπρόθεσμη και προσήκουσα
ολοκλήρωση του έργου που αναφέρεται στο ΤΕΥΔ της προσφοράς, δεν είναι μέλος
ένωσης/κοινοπραξίας με τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό οικονομικό φορέα.
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Β) Το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα «KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ» με ΑΦΜ 800******
παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους της διακήρυξης και συγκεκριμένα στο πεδίο Γ:
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα στο εδάφιο 1β) όπου αναφέρει τα παρακάτω:

Ενώ, στο άρθρο «2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» της διακήρυξης ρητά αναφέρεται
ότι ο ίδιος ο υποψήφιος οικονομικός φορέας ή σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας ένα
τουλάχιστον μέλος της, θα πρέπει να έχει προβεί σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση
ενός 1 τουλάχιστον έργου συναφές με το φυσικό αντικείμενο του διαγωνισμού:
«Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται :
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας για την παραδεκτή συμμετοχή του πρέπει να πληροί τα
παρακάτω κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, άλλως η προσφορά του
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ειδικότερα:
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας ή σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον μέλος
της πρέπει να έχει προβεί σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση ενός 1 τουλάχιστον
έργου συναφή με το φυσικό αντικείμενο του διαγωνισμού, με συμβατικό συνολικό ύψος
τουλάχιστον ίσο με το 100% του προϋπολογισμού του παρόντος έργου (χωρίς ΦΠΑ). Σε
περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση δεν δύναται να καλύπτεται
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.»
Στην Προσφορά του συμμετέχοντα «KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ» με ΑΦΜ 800******, δεν
είναι ο ίδιος ο οικονομικός φορέας που έχει προβεί στην εμπρόθεσμη και προσήκουσα
ολοκλήρωση ενός 1 τουλάχιστον έργου συναφές με το φυσικό αντικείμενο του διαγωνισμού, ενώ
η εταιρία «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» που έχει προβεί στην εμπρόθεσμη και προσήκουσα
ολοκλήρωση του έργου που αναφέρεται στο ΤΕΥΔ της προσφοράς, δεν είναι μέλος
ένωσης/κοινοπραξίας με τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό οικονομικό φορέα.
Η Επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:
Πίνακας 2
Α/
Αποτέλεσμα ελέγχου
Ονοματεπώνυμο
α
δικαιολογητικών συμμετοχής
«ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε» με ΑΦΜ
1
Απορρίπτεται
801******
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«KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ» με ΑΦΜ
Απορρίπτεται
800******
Η Επιτροπή επικοινώνησε με τα πιστωτικά ιδρύματα που εξέδωσαν τις εγγυητικές επιστολές που
έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους (άρθρο 72 παρ.5 του
Ν.4412/2016).
Η Επιτροπή εισηγείται έχοντας υπόψη τα άρθρα 106 και 32 του ν. 4412/2016, τη ματαίωση της
διαδικασίας (αρ. 106 παρ. 1 εδ. 1 του Ν. 4412/2016) λόγω μη υποβολής αποδεκτής προσφοράς
και τον επανακαθορισμό των όρων της Διακήρυξης.
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό σε τρία
αντίτυπα, 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, την υπ’ αρ.12884/05-11-2020 εισήγηση της
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προμηθειών του Δήμου για την Προμήθεια Υπόγειο
Σύστημα Συλλογής και Αποθήκευσης Απορριμμάτων Δήμου Ηράκλειας.
αποφασίζει ομόφωνα
• Εγκρίνει το από 30-10-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
Προμηθειών για την Προμήθεια Υπόγειο Σύστημα Συλλογής και Αποθήκευσης
Απορριμμάτων Δήμου Ηράκλειας.
• Τον επανακαθορισμό των όρων της Διακήρυξης λόγω μη υποβολής αποδεκτής
προσφοράς.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 131/2020.
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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 16-11-2020
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

