
1 

  

 

 

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 8/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη (10η) Απριλίου 2013 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 6284/04.04.2013 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. Πλιάκος Αστέριος, 7., τακτικά µέλη Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Θωµάς Καπλάνης, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 4ο  Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης αποτελεσµάτων 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών 

οχηµάτων & µηχανηµάτων ∆ήµου Πολυγύρου» 

 

 

Αριθµός Απόφασης: 68 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω: 

Όπως γνωρίζετε έγινε ο διαγωνισµός για την «Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων & 

µηχανηµάτων ∆ήµου Πολυγύρου» στις 22/03/2013 και συντάχθηκε από την αρµόδια επιτροπή 

το σχετικό πρακτικό, το οποίο έχει ως εξής: «Στις 27 Μαρτίου 2013 και ώρα 11:00 

συγκροτήθηκε η επιτροπή αποτελούµενη από τους: 1) Μαρία Θεοδώρου, πρόεδρος, 2) Ζούνης 

Αθανάσιος, µέλος, 3) Μαρινούδης Ιωάννης, µέλος, προκειµένου να διενεργήσει τον πρόχειρο 
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διαγωνισµό που προκηρύχθηκε για την «Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων 

∆ήµου Πολυγύρου» µε την υπ’ αριθ. 3310/20-2-2013 διακήρυξη του ∆ηµάρχου Πολυγύρου.  

Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της Οικονοµικής Προσφοράς της 

εταιρείας «∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης 14% επί του τιµοκαταλόγου της επίσηµης αντιπροσωπείας για όλες τις οµάδες 

οχηµάτων – µηχανηµάτων όπως αναγράφονται στην υπ’ αριθ. 4/2013 µελέτη της ∆/νσης 

Τεχνικών  

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

α) Την αριθ. 16/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής «περί συγκρότησης της 

επιτροπής αξιολόγησης» 

β) Την αριθ. 4/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί «έγκρισης των όρων 

διακήρυξης για την προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων ∆ήµου 

Πολυγύρου» 

γ) Το από 22/3/2013 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας ∆ιαγωνισµών προµηθειών. 

δ) Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 23 της αριθ. 11389/1993 απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

ε) Κάθε νόµιµη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισµού. 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ 

Υπέρ της κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισµού στην εταιρία ∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (Εµπορία Αυτοκινήτων – Συνεργείο – Ανταλλακτικά 2ο χιλ Π.Ε. 

Μουδανιών - Θεσσαλονίκης)», διότι τα προσφερόµενα από αυτή είδη, όπως 

περιγράφονται στην τεχνική προσφορά της, καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 

προµήθειας και η προσφορά του είναι χαµηλότερη από τον προϋπολογισµό της µελέτης. 

Τα µέλη της Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου της Οικονοµικής 

Επιτροπής  και αφού έλαβαν υπόψη το από 22/3/2013 πρακτικό διενέργειας διαγωνισµού, 

και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις ως προς τη διαδικασία του διαγωνισµού και 

ως προς το αποτέλεσµα του διαγωνισµού και µετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Α. Εγκρίνει το από 22.03.2013  πρακτικό διενέργειας διαγωνισµού  

Β. Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής του διαγωνισµού και  

 Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην εταιρεία «∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 

 ∆. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της παρούσας σύµβασης. 

 

Στην εν λόγω απόφαση µειοψήφησε ο κ. Κων/νος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  68/ 2013 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  10η Απριλίου 2013 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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