
 

 

 

                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Ταχ. Δ/νση 

 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

FAX 

e-mail 

: Πολυτεχνείου 50

  63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

: Ψαθά Κωνσταντία

: 23713- 50738 

: 23710 22266 

:  oikonomiko@poligiros

 

Από το πρακτικό 11

    Στov Πoλύγυρo σήµερα δεκάτη ενάτη

∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική

17542/7-8-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρ

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος

Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4.Μαρία Σαράντη

τακτικά µέλη Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Πλιάκος Αστέριος τακτικό

 

 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

  Πολύγυρος    06/07/2012

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /19

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

 

poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

1/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

ενάτη (13η) Αυγούστου 2012 και ώρα  12:00  στ

ήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρ

έδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα

Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κωνσταντίνος Μπογδάνος

Μαρία Σαράντη τακτικά µέλη Ο.Ε., 5. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος

τακτικό µέλος Ο.Ε 

1 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

/2012 

19413 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα του 

λυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 

Ν. 3852/10. 

ότι από τα επτά µέλη της Οικονοµικής 

Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε., 3.  

∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 6. Θωµάς Καπλάνης, 
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Αριθµός θέµατος: 2ο  Έγκριση του πρακτικού για την «Συντήρηση και επισκευή 

οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Πολυγύρου» 
Αριθµός Απόφασης: 194 

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής: 

Στις 27/6/2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.µ. συνήλθε η επιτροπή για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού 

που προκηρύχθηκε για την «Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Πολυγύρου» 

σύµφωνα µε  τις υπ’ αριθ. 193/31-05-2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πολυγύρου και την υπ’ αριθ. 

132/31-05-2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πολυγύρου. 

Μετά τη συµπλήρωση της ώρα που ορίζει η διακήρυξη, η επιτροπή προέβη δηµόσια στη διαδικασία 

αποσφράγισης κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 του τεύχους της διακήρυξης, τα ονόµατα δε ή οι επωνυµίες 

όσων υπέβαλαν προσφορά ανακοινώθηκαν στους παρευρισκόµενους. 

Στη συνέχεια σε µυστική συνεδρίαση η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών των 

συµµετεχόντων. Με το πέρας του ελέγχου ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε δηµόσια ότι αποκλείονται από τη 

συνέχεια του διαγωνισµού από άποψη δικαιολογητικών, οι παρακάτω: 

1. «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε.» 

2.  

 

Οι λόγοι αποκλεισµού για τον υπ’ αριθ. 1 διαγωνιζόµενο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε.» είναι: 

α) Ότι ο παραπάνω διαγωνιζόµενος δεν κατέθεσε προσφορά για όλες τις βασικές οµάδες επισκευών και 

συντήρησης η οποία θα αναφέρεται σε όλες τις οµάδες οχηµάτων – µηχανηµάτων (Άρθρο 2ο της Ειδικής 

Συγγραφής Υποχρεώσεων) 

β) Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι 140,00 € ενώ στη διακήρυξη ορίζεται σε 2.052,00 € και δεν 

αναφέρεται πουθενά η τµηµατική εγγύηση. (Άρθρο 6.2 της διακήρυξης) 

γ) Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο της εγκατάστασης και του περιβάλλοντα χώρου δεν ισχύει για κλοπή 

προκειµένου να διασφαλίζεται η κινητή περιουσία του ∆ήµου (Άρθρο 5.18 της διακήρυξης) 
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δ) Το συνεργείο του διαγωνιζόµενου απέχει απόσταση µεγαλύτερη από 50 khm από την έδρα του ∆ήµου 

(Άρθρο 3 τεύχους Τεχνικής Περιγραφής) 

Η επιτροπή κατόπιν άνοιξε τις οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων που έγιναν δεκτοί από άποψη 

δικαιολογητικών και κατέγραψε τις προσφορές τους: 

1. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 24.50€/ ώρα εργασίας από 1.1. ως 12.5 (αναλυτικά στο έντυπο 

οικονοµικής προσφοράς που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού) 

2.  

Καλείται η Οικονοµική επιτροπή να εγκρίνει το από 27-06-2012 πρακτικό αξιολόγησης αποτελεσµάτων του 

διαγωνισµού για την συντήρηση και επισκευή οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου Πολυγύρου και να κατακυρώσει 

το αποτέλεσµα του διαγωνισµού. 

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και µετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α. Εγκρίνει το από 27.06.2012 πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών 

Β. Αποδέχεται την πρότασης της επιτροπής του διαγωνισµού 

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα στην εταιρεία «∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 

∆. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής και ∆ήµαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο για την υπογραφή του 

συµφωνητικού 

 
 
 
Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     194/ 2012 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  13η Αυγούστου 2012 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΞΜ-1ΨΧ


