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ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 03/03-02-2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 14/2021
Θέμα 3ο: Έγκριση ή μη των πρακτικών διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του
ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού της εργασίας «Συντήρηση του
Πράσινου των Κοινοχρήστων Χώρων και του Χλοοτάπητα των Γηπέδων
Ποδοσφαίρου του Δήμου Ηράκλειας».
Σήμερα την 03η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ η Οικονομική
Επιτροπή συνήλθε σε τακτική 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.999/29-01-2021 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 6:
Παρόντες οι :
Απόντες οι:

1
2
3
4

Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

Γεώργιος
Δημήτριος
Αθανάσιος
Μαλαματής

Κουτσάκης
Χαβαλές
Σταυρακάρας
Μπουντράκης

Αθανάσιος
Νικόλαος
Άγγελος
Λάμπρος

Πρόεδρος
Ιωάννης Αβραμίδης
Αντιπρόεδρος Ο οποίος δεν συμμετείχε
αν και κλήθηκε νόμιμα
Μέλος
Μέλος

Τζήκας

Νικόλαος

Μέλος

5 Δημήτριος

Ονοματεπώνυμο

6 Κλεάνθης
Κοτσακιαχίδης
Ιωάννης
Μέλος
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.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του τρίτου θέματος, έθεσε υπόψη
των μελών της την υπ’ αρ.765/26-01-2021 εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης
Υπηρεσιών του Δήμου καθώς επίσης και τα από 21-01-2021 και 26-01-2021 πρακτικά της για την
εργασία «Συντήρηση του Πράσινου των Κοινοχρήστων Χώρων και του Χλοοτάπητα των Γηπέδων
Ποδοσφαίρου του Δήμου Ηράκλειας» τα οποία έχουν ως εξής:
«Σας διαβιβάζουμε τα υπ’ αριθμ 1/21-01-2021 & 2/26-01-2021 πρακτικά της Επιτροπής
Διενέργειας & Αξιολόγησης διαγωνισμών υπηρεσιών, που αφορούν την υπ’ αριθμ. 14231/08-122020 διακήρυξη του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία
«Συντήρηση του πρασίνου των κοινόχρηστων χώρων και του χλοοτάπητα των γηπέδων
ποδοσφαίρου του Δήμου Ηράκλειας».
Παρακαλούμε για την άμεση λήψη απόφασή σας.
και
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού Υπηρεσιών
Στην Ηράκλεια σήμερα την 21 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ. 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 143/2019 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση
των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση του πρασίνου των κοινοχρήστων χώρων και του
χλοοτάπητα των γηπέδων ποδοσφαίρου του Δήμου Ηράκλειας» (Αριθμ. Διακήρυξης 14231/0812-2020) , η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 103723 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε
νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ 20PROC007796279 08-12-2020 .
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Καρταλίδης Στέργιος, Πρόεδρος
2) Σιάρκου Ζωή, Μέλος
3) Τσαπκίνη Γιώτα, Μέλος
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 15-012021 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 21-01-2021 και ώρα 10.00
π.μ.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
1.Την διακήρυξη 14231/08-12-2020 του Δήμου Ηράκλειας με ΑΔΑΜ 20PROC007796279
08-12-2020
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
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κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 103723 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:
Ημερομηνία
Ώρα
Α/
Ονοματεπώνυμο
υποβολής
υποβολής
α
προσφοράς
προσφοράς
1
ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι.
15/01/2021
07:48:26
ΦΩΤΙΟΣ Ι.Κ.Ε.
2
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
15/01/2021
13:47:56
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ
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 διαπιστευτήρια 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
ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ Ι.Κ.Ε
206998
2
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
202575
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ
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 τον οικονομικό φορέα 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
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ενσφράγιστους φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της
διαδικασίας.
Α/
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός
Α
πρωτοκόλλου
1
ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ Ι.Κ.Ε
496/18-01-2021
2
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
486/18-01-2021
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ
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 των ηλεκτρονικών
φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι
συμμετέχοντες.
7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε το φάκελο, που κατατέθηκε 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

ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΑΤΖΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ Ι.Κ.Ε.
ΖΙΤΑΚΑΤ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ

Ι.
–
Ι.

Ημερομηνία
Ηλεκτρονικής
υποβολής
προσφοράς

Ημερομηνί
α
Έντυπης
υποβολής
προσφορά
ς

Εγγυητική
επιστολή
συμμετοχή
ς

Εντός
προθεσμίας

Εντός
προθεσμία
ς

Κατατέθηκ
ε

Κατατέθηκε

Κατατέθηκ
ε

Εντός
προθεσμίας

Εντός
προθεσμία
ς

Κατατέθηκ
ε

Κατατέθηκε

Κατατέθηκ
ε

Τυποποιημένο
Έντυπο
Υπεύθυνης
Δήλωσης
ΤΕΥΔ

Τεχνική
προσφορά
συστήματο
ς

Βάσει του παραπάνω πίνακα 1, και οι δύο συμμετέχοντες κατέθεσαν τα απαιτούμενα με
βάση το άρθρο 2.4.3.1 της διακήρυξης δικαιολογητικά, εντός των προβλεπόμενων
ημερομηνιών.
Στη συνέχεια η Επιτροπή επικοινώνησε με τους φορείς που φέρεται να έχουν εκδώσει
τις εγγυητικές επιστολές που έχουν καταθέσει οι συμμετέχουσες εταιρείες προκειμένου
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους (άρθρο 72 παρ.5 του Ν.4412/2016).
Η Επιτροπή εισηγείται ως εξής :
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Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι
σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν
παραπάνω στο παρόν πρακτικό:
Α/
Α
1
2

Ονοματεπώνυμο
ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ Ι.Κ.Ε.
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ

Αριθμός
συστήματος
206998
202575

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, 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.
και
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού Υπηρεσιών
Στην Ηράκλεια σήμερα την 26η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. 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 143/2019 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση
των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση του πρασίνου των κοινοχρήστων χώρων και του
χλοοτάπητα των γηπέδων ποδοσφαίρου του Δήμου Ηράκλειας» (Αριθμ. Διακήρυξης 14231/0812-2020) , η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 103723 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε
νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ
20PROC007796279 08-12-2020.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Καρταλίδης Στέργιος, Πρόεδρος
2) Σιάρκου Ζωή, Μέλος
3) Τσαπκίνη Γιώτα, Μέλος
Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών είναι η 26-01-2021 και
ώρα 9.00 π.μ.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
1) Την διακήρυξη 14231/08-12-2020 του Δήμου Ηράκλειας με ΑΔΑΜ 20PROC007796279 0812-2020
2) Τις διατάξεις ν. 4412/2016
3) Τις υποβληθείσες προσφορές .
4) Το υπ’ αριθμ. 01/21-01-2021 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
διαγωνισμών υπηρεσιών.
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5) Την με αριθμ. πρωτ. 640/21-01-2021 πρόσκληση της Επιτροπής για άνοιγμα οικονομικών
προσφορών .
Η Επιτροπή προέβη στα εξής:
1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών,
συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό
κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 103723 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:
2. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η
πρόσβαση στο περιεχόμενό των οικονομικών προσφορών.
3. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του
συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.
4. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα
αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» , με αποτέλεσμα να είναι δυνατή
πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο του.

Η Επιτροπή διαπιστώνει τα εξής:
1. Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Α/
Α
1
2

Ονοματεπώνυμο
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ με ΑΦΜ 099124894
ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ
998746814

Ποσό οικονομικής
προσφοράς
με Φ.Π.Α. 24%
123.105,59€
155.024,50€

2. Όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κρίνονται αποδεκτές, καθώς είναι σύμφωνες με
τους όρους της διακήρυξης.
3. Από τον πίνακα προκύπτει ότι η χαμηλότερη προσφορά κατατέθηκε από την εταιρεία
«ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ» με ΑΦΜ 099124894 .
Η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηράκλειας τα εξής:
Την ανάδειξη του «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ με ΑΦΜ
099124894» ως
προσωρινού αναδόχου
της υπηρεσίας «Συντήρηση του πρασίνου των κοινόχρηστων χώρων και του χλοοτάπητα των
γηπέδων ποδοσφαίρου του Δήμου Ηράκλειας» γιατί :
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• η προσφορά του είναι πλήρης,
• σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και
• προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, 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».
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, ο οποίος καταψηφίζει την έγκριση
των πρακτικών της δημοπρασίας, λέγοντας ότι η καταψήφιση έχει να κάνει με κάποιες
επιφυλάξεις για την ορθότητα των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, ύστερα από
πληροφορίες που του μεταφέρθηκαν».
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.765/26-01-2021 εισήγηση της Επιτροπής
Διενέργειας και αξιολόγησης Υπηρεσιών του Δήμου καθώς επίσης τα από 21-01-2021 και 26-012021 πρακτικά της για την εργασία «Συντήρηση του Πράσινου των Κοινοχρήστων Χώρων και του
Χλοοτάπητα των Γηπέδων Ποδοσφαίρου του Δήμου Ηράκλειας» και την παραπάνω τοποθέτηση
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
• Εγκρίνει τα από 21-01-2021 και 26-01-2021 πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας και
αξιολόγησης Υπηρεσιών του Δήμου για την εργασία «Συντήρηση του Πράσινου των
Κοινοχρήστων Χώρων και του Χλοοτάπητα των Γηπέδων Ποδοσφαίρου του Δήμου
Ηράκλειας».
• Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο για την εργασία «Συντήρηση του Πράσινου των
Κοινοχρήστων Χώρων και του Χλοοτάπητα των Γηπέδων Ποδοσφαίρου του Δήμου
Ηράκλειας» την εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ» η οποία πρόσφερε το ποσό των 123.105,59€ με ΦΠΑ.
• Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης για τους λόγους που
ανέπτυξαν κατά τη συζήτηση του θέματος.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/2021.
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 16-02-2021
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

