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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 11/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη τρίτη (13η) Μαΐου 2013 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 

Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 8530/08.05.2013 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα 

µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, 

Αντιπρόεδρος Ο.Ε, 3.Μαρία Σαράντη, 4. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 5, Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 6. 

Θωµάς Καπλάνης, τακτικά µέλη Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Πλιάκος Αστέριος, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 4ο  Έγκριση ή µη πρακτικού επιτροπής για την εργασία 

«Εργασίες καθαρισµού παραλίας και ευρύτερου χώρου 

παραλιακής ζώνης δηµοτικής ενότητας Πολυγύρου στο 

διάστηµα Μαϊου – Σεπτεµβρίου 2013» 

Αριθµός Απόφασης: 102 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής και ανέφερε :Όπως καλά 
γνωρίζετε έγινε ο διαγωνισµός για την εργασία «Εργασίες καθαρισµού παραλίας και 
ευρύτερου χώρου παραλιακής ζώνης δηµοτικής ενότητας Πολυγύρου στο διάστηµα 
Μαϊου – Σεπτεµβρίου 2013» στις 23/04/2013 και συντάχθηκε από την αρµόδια επιτροπή 
το σχετικό πρακτικό, το οποίο έχει ως εξής: Στον Πολύγυρο και στο δηµοτικό κατάστηµα, 
στις 23 Απριλίου του 2013 ήµερα Τρίτη και ώρα 11.00 συνήλθε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η 
οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 16/13 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
προκειµένου να διενεργήσει τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την εργασία 
«Εργασίες καθαρισµού παραλίας και ευρύτερου χώρου παραλιακής ζώνης δηµοτικής 
ενότητας Πολυγύρου στο διάστηµα Μαϊου – Σεπτεµβρίου 2013»  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, ήταν παρόντα όλα τα µέλη: 

Παπαασαραφιανός Γεώργιος, Πρόεδρος 

Κυπριώτης Ιωάννης, µέλος 
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Χλιούµης Ανδρέας, µέλος 

Η επιτροπή µετά από σχετικό έλεγχο διαπίστωσε την ορθή δηµοσίευση της περίληψης της 
διακήρυξη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 18 του τεύχους της διακήρυξης. 

Μετά την συµπλήρωση της ώρας που ορίζει η διακήρυξη, δηλαδή στις 11.00 µ.µ. και 
δεδοµένου ότι δεν υπεβλήθη καµία ένσταση κατά του διαγωνισµού, η επιτροπή προέβη 
δηµόσια στη διαδικασία αποσφράγισης κατά τα προβλεπόµενα στο τεύχος της διακήρυξης, 
τα ονόµατα δε ή οι επωνυµίες όσων υπέβαλαν προσφορά ανακοινώθηκαν στους 
παρευρισκόµενους. 

Τα στοιχεία των διαγωνιζόµενων και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν µε την προσφορά 
τους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ Π1: Καταγραφή δικαιολογητικών 
διαγωνιζόµενων): 

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: 

Ελευθερίου Καλούδα 

Οι λόγοι αποκλεισµού για την διαγωνιζόµενη Ελευθερίου Καλούδα είναι: 

α) δεν προσκόµισε πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας 

β) δεν προσκόµισε πιστοποιητικό ποινικού µητρώου 

Η Επιτροπή κατόπιν άνοιξε τις οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων που έγιναν 
δεκτοί από άποψη δικαιολογητικών και κατέγραψε τις προσφορές τους: 

 

α/α ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΣΟ 

1 Αφοί ∆ιαµαντόγλου Ο.Ε. 1% 49.500,00 
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Η Επιτροπή του διαγωνισµού έχοντας υπόψη: 

α) Την µε αριθ. 60/13 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί «έγκρισης εκτέλεσης της 
εργασίας «Κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου 
Πολυγύρου», προϋπολογισµού 49.200,00 ευρώ (µε ΦΠΑ), µε πρόχειρο µειοδοτικό 
διαγωνισµό» 

β) την παρ. 5 του άρθρου 11 του Π.∆. 28/1980 

γ) τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 

δ) Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 

ε) Κάθε νόµιµη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισµού. 
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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ 

Υπέρ της κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία «Εργασίες 
καθαρισµού παραλίας και ευρύτερου χώρου παραλιακής ζώνης δηµοτικής ενότητας 
Πολυγύρου στο διάστηµα Μαϊου – Σεπτεµβρίου 2013», διότι οι προσφερόµενες από αυτή 
υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται στην προσφορά της, καλύπτουν τις τεχνικές 
προδιαγραφές της εργασίας και έχει τη χαµηλότερη τιµή. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ. 83/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Το από 23-04-2012 πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού 

Και µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών της Επιτροπής 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

- ∆έχεται λέξη προς λέξη το πρακτικό (Γνωµοδότηση της επιτροπής) για την εργασία 

«Εργασίες καθαρισµού παραλίας και ευρύτερου χώρου παραλιακής ζώνης δηµοτικής 

ενότητας Πολυγύρου στο διάστηµα Μαϊου – Σεπτεµβρίου 2013 και εγκρίνει το πρακτικό 

αυτό. 

- Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ 

Ο.Ε.» µε έκπτωση 1%. 

- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής και ∆ήµαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο για 

την υπογραφή του συµφωνητικού 

Στην εν λόγω απόφαση µειοψήφησαν οι κ.κ. Κων/νος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. & 
Θωµάς Καπλάνης, τακτικό µέλος 
 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  102/ 2013 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  13η Μαΐου 2013 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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