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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: 3ο  Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού για 

την «Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων και 

µηχανηµάτων του ∆ήµου» 

 

 

Αριθµός Απόφασης: 67 

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 «Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων και 

µηχανηµάτων του ∆ήµου» στις 20/03/2013 και συντάχθηκε από την αρµόδια επιτροπή το 

σχετικό πρακτικό, το οποίο έχει ως εξής: «Στο δηµοτικό κατάστηµα Πολυγύρου συνήλθε σε 

δηµόσια συνεδρίαση την 20η Μαρτίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 η επιτροπή που 

συγκροτήθηκε µε την 83/13 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πολυγύρου, για 
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την διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού που προκηρύχθηκε για την «Συντήρηση και επισκευή 

οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου Πολυγύρου» σύµφωνα µε τις υπ’ αριθ. 44/13 απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Πολυγύρου και την υπ’ αριθ. 03/13 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής. 

Η επιτροπή µετά από σχετικό έλεγχο διαπίστωσε την ορθή δηµοσίευση της περίληψης της 

διακήρυξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 18 του τεύχους της διακήρυξης 

Μετά τη συµπλήρωση της ώρας που ορίζει η διακήρυξη, δηλαδή της 12:00 µ.µ., η επιτροπή 

προέβη δηµόσια στη διαδικασία αποσφράγισης κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 του 

τεύχους 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 

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: 

Ουδείς 

Η Επιτροπή κατόπιν άνοιξε τις οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων που έγιναν δεκτοί 

από άποψη δικαιολογητικών και κατέγραψε τις προσφορές τους: 

1. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 29,00€/ ώρα εργασίας από 1.1 ως 12.5 (αναλυτικά στο 

έντυπο οικονοµικής προσφοράς που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 

πρακτικού) 

 

Αν κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα 

υποβάλλει το πρακτικό αξιολόγησης για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην Οικονοµική 

Επιτροπή, η οποία θα εγκρίνει 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. 
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Τα µέλη της Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου της Οικονοµικής 

Επιτροπής  και αφού έλαβαν υπόψη το από 20/3/2013 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 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Α. Εγκρίνει το από 10.05.2013 πρακτικό αξιολόγησης 

Β. Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής του διαγωνισµού 

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα στον ∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε προσφορά 29,00 

€/ώρα 

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

την υπογραφή του συµφωνητικού 

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

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  67/ 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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