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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02/20-01-2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 11/2021
Θέμα 7ο: Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του
διαγωνισμού – Ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ανταλλακτικών και
Ελαστικών για την Επισκευή και Συντήρηση των Οχημάτων και Μηχανημάτων του
Δήμου Ηράκλειας».
Σήμερα την 20η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30π.μ η Οικονομική Επιτροπή
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.2 της παρ.1
του άρθρου 1 της υπ’ αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.:1293/08-01-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ
30/Β/08-01-2021, ύστερα από την με αρ.490/08-01-2021 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 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 συμμετείχαν 7:
Παρόντες οι :
Απόντες οι:
Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

Γεώργιος
Δημήτριος
Αθανάσιος
Μαλαματής

Κουτσάκης
Χαβαλές
Σταυρακάρας
Μπουντράκης

Αθανάσιος
Νικόλαος
Άγγελος
Λάμπρος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος

5 Δημήτριος
6 Κλεάνθης

Τζήκας
Κοτσακιαχίδης

Νικόλαος
Ιωάννης

Μέλος
Μέλος

7 Ιωάννης

Αβραμίδης

Ιωάννης

Μέλος

1
2
3
4

Ονοματεπώνυμο
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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.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του έβδομου θέματος, έθεσε
υπόψη των μελών της την υπ’ αρ.404/14-01-2021 εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης Προμηθειών του Δήμου για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ανταλλακτικών και
Ελαστικών για την Επισκευή και Συντήρηση των Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου
Ηράκλειας» καθώς επίσης και το πρακτικό της, τα οποία έχουν ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Έχοντας υπόψη:
2. Tου Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
3. Tην υπ’ αριθ. 143/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια της προμήθειας ανταλλακτικών & ελαστικών για την επισκευή και συντήρηση των
οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ηράκλειας, οι τεχνικές προδιαγραφές που
αναφέρονται στην υπ’ αρ. 32/2020 μελέτη της εν λόγω προμήθειας, ο τρόπος εκτέλεσης και
καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού. Αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 66Π5ΩΡΤ-ΥΝΔ.
4. Την 32/2020 μελέτη του Δήμου που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
5. Την με αρ. πρωτ.: 14294/09-12-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου η οποία αναρτήθηκε στο
Κεντρικό
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Δημοσίων
Συμβάσεων
λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ:20PROC007808117.
6. Το από 21-12-2020 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού.
7. Την υπ’ αριθμ. 167/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηράκλειας περί
έγκρισης του προηγούμενου πρακτικού.
8. Την με αριθμ .πρωτ.: 15185/30-12-2020 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών.
9. Το από 11-01-2021 πρακτικό κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού
Προτείνουμε:
1. Την έγκριση ή μη του Πρακτικού κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
Προμήθεια ανταλλακτικών & ελαστικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και
μηχανημάτων του Δήμου Ηράκλειας.
και
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης προμηθειών (ΕΔΔ)
Θέμα:

Προμήθεια ανταλλακτικών & ελαστικών για την επισκευή και συντήρηση των
οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ηράκλειας.
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Στην Ηράκλεια σήμερα στις 11/01/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 π.μ., οι κάτωθι υπογεγραμμένοι :
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1)
Γούσιου Αικατερίνη
Πρόεδρος
2)
Παντελίδης Ιάκωβος
Μέλος
3)
Καμπούρης Νικόλαος
Μέλος
οι οποίοι αποτελούν την Επιτροπή για τη Διενέργεια Διαγωνισμών και αξιολόγησης προμηθειών
(ΕΔΔ) του Δήμου Ηράκλειας για το έτος 2020 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 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
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ηράκλειας προκειμένου να προβεί στην
αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων,
που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια
ανταλλακτικών & ελαστικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων
του Δήμου Ηράκλειας.» (Αριθμ. Διακήρυξης 14294/09-12-2020), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως
και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:
20PROC007808117.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
1. Έχοντας υπόψη:
2. Tου Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
3. Tην υπ’ αριθ. 143/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια της προμήθειας ανταλλακτικών & ελαστικών για την επισκευή και συντήρηση των
οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ηράκλειας, οι τεχνικές προδιαγραφές που
αναφέρονται στην υπ’ αρ. 32/2020 μελέτη της εν λόγω προμήθειας, ο τρόπος εκτέλεσης και
καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού. Αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 66Π5ΩΡΤ-ΥΝΔ.
4. Την 32/2020 μελέτη του Δήμου που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
5. Την με αρ. πρωτ.: 14294/09-12-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου η οποία αναρτήθηκε στο
Κεντρικό
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Δημοσίων
Συμβάσεων
λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ:20PROC007808117.
6. Το από 21-12-2020 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού.
7. Την υπ’ αριθμ. 167/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηράκλειας περί
έγκρισης του προηγούμενου πρακτικού.
8. Την με αριθμ .πρωτ.: 15185/30-12-2020 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών.

Η Επιτροπή προέβη στα εξής:
1. Στην αποσφράγιση του υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 204/11-01-2021 φακέλου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος ΜΑΝΤΖΑΡΟΥΔΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για τις ομάδες: 1,2,3,4,5 και 6
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2. Στην αποσφράγιση του υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 205/11-01-2021 φακέλου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ Ι. & ΣΙΑ
Ε.Ε, για την ομάδα: 7.
3. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η
πρόσβαση στο περιεχόμενό των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης.
4. Στον έλεγχο των κατατεθειμένων δικαιολογητικών.

Η Επιτροπή διαπιστώνει τα εξής:
1. Κατατέθηκαν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών όλα τα απαιτούμενα με βάση την
διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης.
2. Οι προσωρινοί ανάδοχοι απέστειλαν σε έντυπη μορφή τα ζητούμενα δικαιολογητικά τα οποία
καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης.
Η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηράκλειας τα εξής:

1. Την κατακύρωση του διαγωνισμού για την Προμήθεια ανταλλακτικών & ελαστικών για την
επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ηράκλειας
για τις ομάδες: 1,2,3,4,5 και 6
Στον οικονομικού φορέα: ΜΑΝΤΖΑΡΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
γιατί :
• η προσφορά του είναι πλήρης,
• σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές
• πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016
2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού για την Προμήθεια ανταλλακτικών & ελαστικών για την
επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ηράκλειας
για την ομάδα: 7
Στον οικονομικού φορέα: ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.
γιατί :
• η προσφορά του είναι πλήρης,
• σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές
• πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016
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Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό στις 11/01/2021, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό σε τρία
αντίτυπα, 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. 404/14-01-2021 εισήγηση της Επιτροπής
Διενέργειας και Αξιολόγησης Προμηθειών του Δήμου για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια
Ανταλλακτικών και Ελαστικών για την Επισκευή και Συντήρηση των Οχημάτων και Μηχανημάτων
του Δήμου Ηράκλειας» καθώς επίσης και το πρακτικό της.
αποφασίζει ομόφωνα
• Εγκρίνει το από 11-01-2021 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
Προμηθειών για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ανταλλακτικών και Ελαστικών για
την Επισκευή και Συντήρηση των Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Ηράκλειας».
• Αναθέτει την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια Ανταλλακτικών και Ελαστικών για την
Επισκευή και Συντήρηση των Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Ηράκλειας», α) για
τις ομάδες 1,2,3,4,5 και 6 τον οικονομικό φορέα ΜΑΝΤΖΑΡΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ο οποίος πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά ανά ομάδα αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικού
ποσού 22.767,00€ και β) για την ομάδα 7 τον οικονομικό φορέα ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ Ι. & ΣΙΑ
Ε.Ε., ο οποίος πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά
ομάδα αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικού ποσού 22.090,00€.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2021.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 22-01-2021
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

