
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 3/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή τετάρτη  (24η) Φεβρουαρίου 2015 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

από την υπ’ αριθ. 1921/18-02-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής πραγµατοποιήθηκε από τον Α΄Αντιδήµαρχο κ. Χρήστο 

Βορδό, λόγω ασθένειας και απουσίας του ∆ηµάρχου κ. Αστέριου Ζωγράφου. 

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

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Βορδός Χρήστος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Καραφουλίδης 

Αναστάσιος, 4. Βασιλάκης Αθανάσιος, 5. Ζαβράκογλου Άγγελος, 6. Κανταράς Αναστάσιος, 7. 

Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο  Έγκριση ή µη του πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού για 

την «Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών έτους 2015» 

Αριθµός Απόφασης: 20 

 

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

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Βορδός και τόνισε ότι στις 20 Φεβρουαρίου 

2015, ηµέρα Παρασκευή, έγινε η ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών και ο έλεγχος και η 

αξιολόγηση κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων της προµήθειας µε τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΏΝ 2015 “, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 92/2014 µελέτη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής και συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό από 

την αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού, το οποίο έχει ως εξής: 

Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, σήµερα 

την 20η Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30π.µ., η αρµόδια Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για Προµήθειες 2015 (αρ. Απόφασης 2/2015 Ο.Ε.) , αποτελούµενη από 

τα πιο κάτω αναφερόµενα µέλη, συνήλθε, σε ανοικτή συνεδρίαση, ύστερα από την υπ'αριθµ. 
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1906/19-2-2015 πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση 

προσφορών και έλεγχο και αξιολόγηση κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων της προµήθειας 

µε τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΏΝ 2015 “, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 

92/2014 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής και µε προϋπολογισµό 

δαπάνης  προµήθειας 796.500,26 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Η έγκριση των όρων ∆ιαγωνισµού έγινε µε την 

υπ' αριθ. 345/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής .  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 2/2015 Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πολυγύρου και αποτελείται από τους: 

1) Ψαθά Κωνσταντία, υπάλληλος ∆ήµου Πολυγύρου, Πρόεδρος, 

2) Κοζάρη Χριστίνα, υπάλληλος  ∆ήµου Πολυγύρου, Τακτικό µέλος, 

3) Μαρινούδης Ιωάννης, υπάλληλος  ∆ήµου Πολυγύρου, Τακτικό µέλος, 

οι οποίοι και παρέστησαν.  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του 

µε ηλεκτρονικού αριθµού 5633 διαγωνισµού, από το πληροφοριακό σύστηµα Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ, από ένα 

τερµατικό Η/Υ του τµήµατος προµηθειών ∆. Πολυγύρου. Η αποσφράγιση έγινε µε τους 

ηλεκτρονικούς κωδικούς των κ.κ. Ψαθά Κωνσταντία και Ιωάννη Μαρινούδη. Στην κ. Κοζάρη 

Χριστίνα δεν δόθηκε κωδικός και η ίδια κατέθεσε (αρ. εισερχ/νου πρωτ/λου 2020/20-2-2015) 

αίτηση προς την Πρόεδρο της Επιτροπής σχετικά µε το θέµα, µε παράκληση να σηµειωθεί  στα 

πρακτικά.   

Από την ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών διαπιστώθηκε ότι: 

1. Για την οµάδα Α (Καύσιµα) δεν υποβλήθηκαν προσφορές 

2. Για την οµάδα Β (Λιπαντικά) υποβλήθηκαν οι έξι (6) κάτωθι προσφορές: 

 

 Αρ. Ηλ. Προσφοράς ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΦΜ 

3758 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 045503981 

4465 ELDON HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΉ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚH & KΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ Π.Ε. 

095170766 

4535 ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε. 081728189 

4606 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 058000600 

4615 ∆. ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  998639154 

4655 ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανικές και εµπορικές 
επιχειρήσεις 

095368953 
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Στη συνέχεια ξεκίνησε η αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής των  

τεχνικών προσφορών στην ανοιχτή συνεδρίαση της Επιτροπής. Λόγω λήξης ωραρίου  δεν 

ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών/τεχνικών προσφορών. Η Πρόεδρος της Επιτροπής 

κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης και µε σχετική ανακοίνωσή της όρισε την επόµενη ανοικτή 

συνεδρίαση της επιτροπής. Η νέα συνεδρίαση ορίσθηκε για την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 και 

ώρα 9:00 π.µ. Στο ∆ηµαρχιακό κατάστηµα Πολυγύρου. Οι φάκελοι και οι υποφάκελοι φυλάχτηκαν 

µε ευθύνη της Προέδρου.  

Γι αυτό θα πρέπει η Οικονοµική Επιτροπή να κηρύξει άγονη τη δηµοπρασία ως προς το σκέλος των 

καυσίµων που διενεργήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2015 αφού δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά, να 

εγκρίνει το 1ο πρακτικό της επιτροπής που κρίνει άγονο τον διαγωνισµό των καυσίµων και να 

παραπέµψει για έγκριση του φακέλου του διαγωνισµού από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (σύµφωνα µε το Ν. 4013/2011) και κατόπιν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 

αποφασίσει για την απευθείας ανάθεση. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και πρόταση του Προέδρου, έλαβε υπ’ όψιν: 

α) τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπ. Εσωτ/κών Απ/σης & Ηλ/κής 

∆ιακυβέρνησης άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ 

β) του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995 

γ) του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 του Κ.∆.Κ. 

δ) την υπ’ αριθ. 345/2014 απόφαση της µε την οποία καθορίσθηκαν οι όροι δηµοπράτησης για την 

προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών έτους 2015  

ε) το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

1. Εγκρίνει την συζήτηση του θέµατος σε συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προκειµένου 

να προχωρήσει άµεσα η διαδικασία προµήθειας των καυσίµων για την εύρυθµη λειτουργία 

των υπηρεσιών του ∆ήµου, προηγηθείσας όµως της έγκρισης του φακέλου του διαγωνισµού 

από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (σύµφωνα µε το Ν. 4013/2011) 

2. Αποδέχεται το υπ’ αριθ. 2036/20-02-2015 1ο πρακτικό ανοιχτού ηλεκτρονικού δηµόσιου 

διαγωνισµού 

3. Κηρύσσει την δηµοπρασία άγονη ως προς το σκέλος των καυσίµων λόγω µη υποβολής 

προσφορών και παραπέµπει το θέµα στο ∆.Σ. για την απευθείας διαπραγµάτευση, µε τους 
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ίδιους όρους, µετά και τη σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

4. Την συνέχιση, ως προς το σκέλος των λιπαντικών, της διαδικασίας µε τον έλεγχο των 

προσφορών και των τεχνικών προδιαγραφών (1ο στάδιο διαγωνισµού). 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό   20/ 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  24η  Φεβρουαρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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