
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 5/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την τριακοστή πρώτη (31η) Μαρτίου 2015 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

από την υπ’ αριθ. 3900/26-03-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής και λόγω 

απουσίας των τακτικών µελών κ.κ. Βασιλάκη Αθανάσιου και Καραφουλίδη Αναστάσιου, 

παραβρέθηκαν τα αναπληρωµατικά µέλη οι κ.κ. Ζαγγίλας ∆ηµήτριος & Κοντογιώργης ∆ηµητρίος 

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

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Ζαβράκογλου 

Άγγελος 4. Κανταράς Αναστάσιος, 5. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 6. Ζαγγίλας ∆ηµήτριος, 7. 

Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

 

Αριθµός θέµατος: 3ο  Έγκριση ή µη του πρακτικού διενέργειας πρόχειρου 

διαγωνισµού για την παροχή: «Εργασίες καθαρισµού 

παραλίας και ευρύτερου χώρου παραλιακής ζώνης 

∆ηµοτικής Ενότητας Πολυγύρου στο διάστηµα Μαΐου – 

Σεπτεµβρίου 2015»  

Αριθµός Απόφασης: 47 

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

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι στις 11 

Μαρτίου 2015, συντάχθηκε το πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για 

την παροχή «Εργασίες καθαρισµού παραλίας και ευρύτερου χώρου παραλιακής ζώνης 

∆ηµοτικής Ενότητας Πολυγύρου στο διάστηµα Μαΐου – Σεπτεµβρίου 2015» το οποίο έχει ως 

εξής:  

Στον Πολύγυρο, σήµερα 11η Μαρτίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ., στα γραφεία 
του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε η αρµόδια τριµελής επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών 
παροχής υπηρεσιών έτους 2015, αποτελούµενη από τα πιο κάτω αναφερόµενα µέλη, για να 
ολοκληρώσει το πρακτικό ∆ηµοπρασίας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε 
συνοπτικές διαδικασίες µε σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την 
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παροχή «Εργασίες καθαρισµού παραλίας και ευρύτερου χώρου παραλιακής ζώνης ∆ηµοτικής 
Ενότητας Πολυγύρου στο διάστηµα Μαΐου-Σεπτεµβρίου 2015» σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 
02/2015 µελέτη του Τµήµατος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Οχηµάτων της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου του  ∆. 
Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής και µε προϋπολογισµό δαπάνης εργασιών 61.500,00€ µε Φ.Π.Α. 
23%, που διενεργήθηκε την Πέµπτη 05 Μαρτίου 2015 και για τον οποίο εκδόθηκε η 13/2015 
(περί έγκρισης όρων ∆ηµ/σης) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  

 

Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµόν 01/21-01-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Πολυγύρου η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Παροχής Υπηρεσιών έτους 2015 
αποτελείται από τους,: 1) Κούτρα Φανή, υπάλληλο ∆.Τ.Υ. ∆.Π. ως Πρόεδρο 2) Μαθιουδάκη 
Νικολέττα, υπάλληλο ∆.Τ.Υ. ∆.Π. ως Τακτικό µέλος, και 3) Κοµσή Γεωργία, υπάλληλο ∆.Τ.Υ. 
∆.Π. ως Τακτικό µέλος, οι οποίοι και παρέστησαν.  

  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού παρέλαβε τον κάτωθι φάκελο προσφοράς, που κατατέθηκε 
ενώπιόν της την ηµέρα της ∆ηµοπρασίας: 

1 ΑΦΟΙ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε. µε αύξοντα αριθµό 1 

και κήρυξε την λήξη της παραλαβής. 

Η παραλαβή και η εξέταση της προσφοράς στην πρόχειρη δηµοπρασία έγινε από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο 
περιελάµβανε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο 
της οικονοµικής προσφοράς της παραδεκτής προσφοράς. 

Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε ενώπιόν της, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έλεγξε 
τη νοµιµοποίηση του προσώπου που τον υπέβαλε. Για το σύνολο των φακέλων προσφοράς που 
υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό, η Επιτροπή κατέγραψε στον Πίνακα ο οποίος συνοδεύει το 
Πρακτικό της, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής και τα µονοέγραψε.  

Η Επιτροπή έλεγξε την έγκυρη συµµετοχή του κάθε διαγωνιζόµενου στον διαγωνισµό 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη διακήρυξη, και έκανε αποδεκτή την παρακάτω προσφορά: 
1 ΑΦΟΙ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε. µε αύξοντα αριθµό 1 

και αποσφράγισε την οικονοµική προσφορά της παραπάνω αποδεκτής προσφοράς. 

Στη συνέχεια, έλεγξε την ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς 
των διαγωνιζοµένων, την αριθµητική και την ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών 
έκπτωσης.  

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 ΑΦΟΙ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε. µε αύξοντα αριθµό 1, µε µέση έκπτωση Εµ=1,0 % 

 Επίσης, η  Επιτροπή έλεγξε την γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής κάθε 
διαγωνιζοµένου, σε συνεργασία µε τον εκάστοτε οργανισµό έκδοσης της επιστολής αυτής. 
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 Γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους ότι το Πρακτικό διατίθεται για ενηµέρωσή τους και 
ότι µπορούν µέσα σε πέντε (5) ηµέρες 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. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη όλα τα 

σχετικά έγγραφα του διαγωνισµού 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Εγκρίνει το από 11/03/2015 πρακτικό αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

Β. Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής διαγωνισµού 

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην εταιρία «ΑΦΟΙ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε.» 

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

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό   47/ 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  31η  Μαρτίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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