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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
  

 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 13/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή (20η) Μαΐου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

Επιτρoπή, ύστερα από την 8730/16-05-2014πρόσκληση 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, όπως αυτά διαµορφώθηκαν µετά και την υπ’ αριθ. 171/2014 

απόφαση ∆.Σ., ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3. 

Σαράντη Μαρία, 4. Πλιάκος Αστέριος, 5.  Θωµάς Καπλάνης, 6. Παπανικολάου Ευτυχία, 7. 

Ελευθέριος Σταµούδης, τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς  

 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο  Έγκριση ή µη του πρακτικού διενέργειας 

διαγωνισµού για την εργασία «Συντήρηση και 

επισκευή οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου 

Πολυγύρου» 

 

Αριθµός Απόφασης: 136 

      

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, και τόνισε ότι στις 16 Μαΐου 

2014, συντάχθηκε το πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για 
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την εργασία «Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου Πολυγύρου» 

το οποίο έχει ως εξής: 

Στον Πολύγυρο, σήµερα 16η Μαΐου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.µ., στα 
γραφεία του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε η αρµόδια τριµελής επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισµών παροχής υπηρεσιών έτους 2014, αποτελούµενη από τα πιο κάτω αναφερόµενα 
µέλη, για να ολοκληρώσει το πρακτικό ∆ηµοπρασίας του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού 
µε σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή εργασίας µε τίτλο 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» 
σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 6/2014 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  ∆. 
Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής και µε προϋπολογισµό δαπάνης εργασιών 150.000,00€ µε Φ.Π.Α. 
23%, που διενεργήθηκε την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014 και για τον οποίο εκδόθηκε η 110/8-4-
2014 (περί έγκρισης όρων ∆ηµ/σης) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  

Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµόν 13/03-02-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Πολυγύρου η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Παροχής Υπηρεσιών έτους 2014 
αποτελείται από τους,: 1) Κούτρα Φανή, υπάλληλο ∆.Τ.Υ. ∆.Π. ως Πρόεδρο 2) Ζέρβα Μαρία, 
υπάλληλο ∆.Τ.Υ. ∆.Π. ως Τακτικό µέλος, και 3) Τζιότζιο ∆ηµήτριο, υπάλληλο ∆.Ο.Υ. ∆.Π. ως 
Τακτικό µέλος, οι οποίοι και παρέστησαν.  

∆εδοµένου ότι δεν υπήρξε καµία ένσταση κατά του πρώτου πρακτικού Ι της Επιτροπής 
διαγωνισµού, η Επιτροπή προχώρησε στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού που είναι η 
αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, την 9η Μαΐου 2014 όπως είχε καθοριστεί στο 
Πρακτικό Ι. 

Μετά την ολοκλήρωση του πλήρους ελέγχου, των δικαιολογητικών συµµετοχής για το 
σύνολο των διαγωνιζοµένων και των οικονοµικών προσφορών των παραδεκτών προσφορών, η 
Επιτροπή έκρινε την παρακάτω προσφορά ως παραδεκτή: 

1 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  Ο.Ε. µε αύξοντα αριθµό 1, µε προσφερόµενη τιµή ανά 

εργασία χωρίς Φ.Π.Α. ποσού 32,00€ 

Γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους ότι το Πρακτικό ΙΙ διατίθεται για ενηµέρωσή τους 
και ότι µπορούν µέσα σε µία (1) ηµέρα από την επόµενη της ανάρτησης του παρόντος να 
υποβάλλουν όλες τις τυχόν ενστάσεις τους, οι οποίες απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή. 

Αν κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα 
υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία θα 
εγκρίνει ή όχι το αποτέλεσµα. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα τις 
διαβιβάσει µαζί µε το πρακτικό και την γνώµη της στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία θα εκδικάσει 
τις ενστάσεις, θα αποφασίσει και τελικά θα εγκρίνει το αποτέλεσµα. 

 

ΑΔΑ: 7ΝΥ6ΩΞΜ-ΕΗΚ



3 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
  

 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε 

υπόψη όλα τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισµού, καθώς και το γεγονός ότι δεν 

υποβλήθηκαν ενστάσεις 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Εγκρίνει το από 16/05/2014 πρακτικό αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

Β. Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής του διαγωνισµού 

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

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  Ο.Ε.» µε προσφερόµενη τιµή ανά εργασία χωρίς Φ.Π.Α. ποσού 32,00€ 

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

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  136/ 2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  20η Μαΐου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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