
 

 

 

                         

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 12

    Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή τετάρτη

∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική

18216/20-8-2012 πρόσκληση τoυ Πρo

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος

∆ηµήτριος, 5. Θωµάς Καπλάνης, τακτικά

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Μπογδάνος

 

 

 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

  Πολύγυρος    24/08/2012

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /18544

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

 

poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

2/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

εικοστή τετάρτη (24η) Αυγούστου 2012 και ώρα  12:00  στ

ήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρ

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

της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα

Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3.Μαρία

Καπλάνης τακτικά µέλη Ο.Ε, 6. Ιωάννης Σιµώνης, αναπληρωµατικό

Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 2 Πλιάκος Αστέριος
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

/2012 

18544 

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 

∆ηµήτριος, 3.Μαρία Σαράντη, 4. ∆ήµητσας 

αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

Αστέριος τακτικό µέλος Ο.Ε 
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Αριθµός θέµατος: 3ο  Έγκριση ή µη πρακτικού επιτροπής διαγωνισµού για την 

προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου 

για το 2012, µε παράλληλη εξέταση της υποβληθείσης ενστάσεως 

εκ µέρους της BRINX – Εµπορική Κατασκευαστική Α.Ε. 

Αριθµός Απόφασης: 205 

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

πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα 

εξής: Στις 03/08/2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Πολυγύρου, συνήλθε η 

επιτροπή διαγωνισµών του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. η οποία συγκροτήθηκε µε το υπ’ αριθ. 2686/2012 

πρακτικό διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 13/2012  απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής η οποία αποτελείται από τους 1) Αθανάσιος Τάσιος, Πρόεδρος, 2) Άννα Πανταζή, µέλος, 3) 

∆ηµήτριος Τζιότζιος, µέλος, προκειµένου να γνωµοδοτήσει στην από 23-07-2012 ένσταση της εταιρείας 

BRINX Εµπορική Κατασκευαστική Α.Ε. κατά του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια ανταλλακτικών 

οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Πολυγύρου 2012, όπως αναφέρεται στην αριθ. 43/2012 διακήρυξη 

του ∆ηµάρχου. 

Η επιτροπή προέβη στην διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής παρουσία εκπροσώπων 

των ενδιαφεροµένων εταιριών και παράλληλα τους γνωστοποιήθηκε ότι όλες οι προσφορές έχουν γίνει δεκτές 

και περνάνε στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού. 

Οι ενδιαφερόµενοι παίρνουν τη µελέτη και το έντυπο οικονοµικής προσφοράς σε αντίγραφο (µε τις 

υπογραφές και σφραγίδες της υπηρεσίας) αφού πληρώσουν το σχετικό αντίτιµο στην Οικονοµική Υπηρεσία. 

Όπως φαίνεται από το αρχείο της Υπηρεσίας, η παραπάνω εταιρία πήρε το φωτοαντίγραφο της µελέτης (µε 

τις υπογραφές), (συνηµµένο υπηρεσιακό βεβαιωτικό σηµείωµα) στο οποίο αναφέρεται ότι: «οι προσφορές 

των διαγωνιζόµενων θα είναι ανά οµάδα, για όλες τις οµάδες οχηµάτων µηχανηµάτων» 

Αν η εταιρεία ζήτησε τη µελέτη και σε ηλεκτρονική µορφή από την τεχνική υπηρεσία, αυτό δεν είναι σε 

γνώση µας αλλά και δεν µας αφορά ως επιτροπή, επειδή όπως έχει αναφερθεί ο διαγωνισµός έγινε µε 

θεωρηµένο φωτοαντίγραφο της µελέτης (µε υπογραφές) 

Η παρ. 4 του αρθ. 3 αναφέρεται στο πως θα αποδεικνύει ο ανάδοχος κάθε φορά ότι «τα χρησιµοποιούµενα 

ανταλλακτικά είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται προσκοµίζοντας κατά περίπτωση 

επίσηµη βεβαίωση του κατασκευαστή του οχήµατος ή της υπερκατασκευής ή βεβαίωση του επίσηµου 

ΑΔΑ: Β4ΙΖΩΞΜ-ΥΓΛ



3 
  

 

 

αντιπροσώπου στη χώρα η οποία θα αναφέρει ότι τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά τα οποία θα 

αναφέρονται αναλυτικά είναι κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται». Ο 

ανάδοχος θα έχει την παραπάνω υποχρέωση για τα συγκεκριµένα ανταλλακτικά που θα του ζητούνται για 

κάθε συγκεκριµένη επισκευή. Έτσι η προσκόµιση των βεβαιώσεων των κατασκευαστών δεν ήταν επί ποινή 

αποκλεισµού στη φάση της προσφοράς. 

Η τεχνική προσφορά των διαγωνιζοµένων θα έπρεπε να αναφέρεται στην γνησιότητα των ανταλλακτικών, 

στη συµφωνία τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή των οχηµάτων, στη σήµανση τους µε 

πιστοποιητικά CE, στη δυνατότητά του (εφόσον είναι ανάδοχος) να προσκοµίσει τις αντίστοιχές βεβαιώσεις, 

τους τιµοκαταλόγους και καταλόγους ανταλλακτικών των εταιριών ή αντιπροσωπειών. 

Η τεχνική προσφορά σύµφωνα µε τη διακήρυξη δεν χρειάζεται να είναι σε ξεχωριστό φάκελο. Ως προς το 

περιεχόµενο της τεχνικής προσφοράς – υπεύθυνης δήλωσης των διαγωνιζόµενων 1&2 η επιτροπή έκρινε ότι η 

εν λόγω δήλωση καλύπτει τους όρους της µελέτης διότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να χρησιµοποιεί 

ανταλλακτικά από επίσηµο δίκτυο της εκάστοτε αντιπροσωπείας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ. 43/2012 διακήρυξη του ∆ηµάρχου Πολυγύρου 

2. Το υπ’ αριθ. 27-06-2012 πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισµού 

3. Το υπ’ αριθ. 23-07-2012 πρακτικό αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού 

4. Την υπ’ αριθ. 23-07-2012 ένσταση της εταιρίας BRINX Εµπορική Κατασκευαστική Α.Ε. 

5. Την από 03-08-2012 γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

- ∆έχεται λέξη προς λέξη το πρακτικό (Γνωµοδότηση της επιτροπής) σε σχέση µε την ένσταση της 

εταιρείας BRINX Εµπορική Κατασκευαστική Α.Ε. κατά του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των 

τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού της 27ης Αυγούστου 2012 για την προµήθεια ανταλλακτικών 

οχηµάτων και µηχανηµάτων την οποία και απορρίπτει και εγκρίνει το πρακτικό αυτό όπως επίσης και 

το πρακτικό αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

- Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
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Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     205/2012 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  24η Αυγούστου 2012 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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