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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19/11-11-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 130/2020
Θέμα 3ο: Έγκριση ή μη του πρακτικού παραλαβής για την προμήθεια «Προμήθεια
Μηχανημάτων Έργου» ¨Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου
τριαξονικού¨.
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:
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Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

Γεώργιος
Δημήτριος
Αθανάσιος
Μαλαματής

Κουτσάκης
Χαβαλές
Σταυρακάρας
Μπουντράκης

Αθανάσιος
Νικόλαος
Άγγελος
Λάμπρος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Δημήτριος Τζήκας
Ιερουσαλήμ (Μίμης)

Κοτσακιαχίδης

Ιωάννης

Μέλος

αν και κλήθηκαν νόμιμα

5 Κλεάνθης

Ονοματεπώνυμο

Πατούσης
Οι οποίοι δεν συμμετείχαν
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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.
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 τρίτου θέματος, έθεσε υπόψη
των μελών της το από 03-06-2020 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου το
οποίο έχει ως εξής:
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Στον ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ σήμερα την 03/06/2020, οι υπογεγραμμένοι:
α) Ζέκος Κωνσταντίνος, Δημ.Υπάλληλος,
β) Παντελίδης Ιάκωβος, Δημ. Υπάλληλος και
γ) Βαρσάμη Βαϊα, Δημ.Υπάλληλος
που αποτελούμε την επιτροπή παραλαβής των προμηθειών του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ που
υπάγονται στις διατάξεις του αρ. 221 του ν.4412/2016, και ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.. 244/2019
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας.
Λαμβάνοντας υπόψη το αριθμ. 4294/7-5-2020 συμφωνητικό για την προμήθεια ενός (1)
ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου τριαξονικό, σύμφωνα με την αριθμ. 21/2018 μελέτη της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ηράκλειας.
Προβήκαμε στον έλεγχο του προς παραλαβή ανατρεπόμενου τριαξονικού φορτηγού
αυτοκινήτου κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν τα κατωτέρω:
Α) Διαρροή λαδιού της υδραυλικής αντλίας τιμονιού
Β) Η πίσω πόρτα της καρότσας ζητήθηκε ανακληνόμενη και ανοιγόμενη στο πλάι, είναι μόνο
ανακληνόμενη
Γ) Το κάθισμα του οδηγού δεν είναι λειτουργικό
Δ) ραγισμένο σασί καρότσας και από τις δύο πλευρές
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Ε) Διαρροή λαδιού στην βαλβίδα ασφαλείας της μπουκάλας ανύψωσης
Στ) Δεν φέρει ψηφιακό ταχογράφο
Ζ) Οι λασπωτήρες είναι στερεωμένοι με σύρμα
Ύστερα από τα ανωτέρω η επιτροπή κρίνει ότι το ανωτέρω όχημα δεν πληροί τις προϋποθέσεις
της μελέτης και δεν προβαίνει στην παραλαβή του ανατρεπόμενου τριαξονικού φορτηγού
αυτοκινήτου».
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος πρότεινε η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το πρακτικό της
Επιτροπής παραλαβής προμηθειών και ο Δήμος να προβεί στη λύση του υπ’ αρ. 4294/7-5-2020
συμφωνητικού για την προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου τριαξονικού.
Το λόγο έλαβε ο κ Κλεάθης Κοτσακιαχίδης ο οποίος ανέφερε ότι αν και διαφώνησε με την
αλλαγή της μελέτης από καλαθοφόρο σε φορτηγό ψηφίζει την έγκριση του πρακτικού της
Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και την λύση του συμφωνητικού για την προμήθεια ενός (1)
ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου τριαξονικού.
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 από 03-06-2020 πρακτικό της επιτροπής
παραλαβής προμηθειών του Δήμου και τις παραπάνω τοποθετήσεις.
αποφασίζει ομόφωνα
• Εγκρίνει το από 03-06-2020 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου
για την προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου τριαξονικού.
• Την λύση του συμφωνητικού για την προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού
αυτοκινήτου τριαξονικού.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 130/2020.
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 18-11-2020
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

