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 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 37/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εβδόµη (7η) Οκτωβρίου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 17991/01.10.2014 πρόσκληση του Προέδρου. 

 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. ∆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: 5ο Έγκριση ή µη πρακτικού και κατακύρωση 

αποτελέσµατος για «Προµήθεια εξοπλισµού 

ειδικών σχολείων ∆ήµου Πολυγύρου, µετά την 1η 

κατακύρωση» 

Αριθµός Απόφασης: 283 

 

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 19 Σεπτέµβρη 

συντάχθηκε το πρακτικό αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών από την αρµόδια επιτροπή 

προκειµένου να ανοίξει τις οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό για 

την «Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων ∆ήµου Πολυγύρου, µετά την 1η 

κατακύρωση», το οποίο έχει ως εξής: 
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Στον Πολύγυρο και στο δηµοτικό κατάστηµα, σήµερα στις 19 του µήνα 

Σεπτεµβρίου του έτους 2014 ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε η 

επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών του άρθρου 46 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., η οποία συγκροτήθηκε µε το υπ.αριθµ. 25705/23-12-2013 πρακτικό 

διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης και εγκρίθηκε µε την υπ.αριθµ. 13/2014 Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να ανοίξει τις οικονοµικές προσφορές που 

υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό για την “Προµήθεια Εξοπλισµού Ειδικών Σχολείων ∆ήµου 

Πολυγύρου, µετά την 1η κατακύρωση” (Αρ. µελέτης 70/2011) όπως αναφέρεται στην 

αριθµ. Φ6ζ/20413/07-10-2013 διακήρυξη του ∆ηµάρχου Πολυγύρου. 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

     1.  Θεοδώρου Μαρία, Πρόεδρος 

2. Γούτας Θεόδωρος, µέλος 

3. Μαρινούδης Ιωάννης, µέλος 

 

Στη συνεδρίαση αυτή ανοίχθηκαν οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, οι 

οποίες έχουν ως εξής: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

CAL 
ΤΕΧΝΙΚ

Η 
Φ. 

ΝΑΚΑΣ 

ΖΟΥΜ

ΠΟΥΛΑ

ΚΗΣ IMPEX 
ΤΕΚΤΕ

ΡΙ∆ΗΣ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ

Σ 

∆ΑΠΑΝ

Η (ΜΕ 
ΦΠΑ) 

Πακέτο Β' 14.950,00 
19.130,0

0 
13.900,0

0 
- - 

ΖΟΥΜΠΟΥΛ

ΑΚΗΣ 
17.097,0

0 

Πακέτο Z' - - 7.776,00 
7.856,8

3 
- 

ΖΟΥΜΠΟΥΛ

ΑΚΗΣ 
9.564,48 

Πακέτο Θ' - - 970,00 991,30 - 
ΖΟΥΜΠΟΥΛ

ΑΚΗΣ 
1.193,10 

Πακέτο Ι' - - 755,00 - - 
ΖΟΥΜΠΟΥΛ

ΑΚΗΣ 
928,65 

Πακέτο ΙΑ' - - 41.201,0
0 

- - 
ΖΟΥΜΠΟΥΛ

ΑΚΗΣ 
50.051,1

3 

Πακέτο ΙΓ1' - - - - 134,00 
ΤΕΚΤΕΡΙ∆Η

Σ 
164,82 

Πακέτο ΙΓ2' - - - - 208,00 
ΤΕΚΤΕΡΙ∆Η

Σ 
255,84 

Πακέτο ΙΓ3' - - - - 548,00 ΤΕΚΤΕΡΙ∆Η 674,04 
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Σ 

Πακέτο ΙΓ4' - - - - 348,00 
ΤΕΚΤΕΡΙ∆Η

Σ 
428,04 

Πακέτο ΙΓ5' - - - - 384,00 
ΤΕΚΤΕΡΙ∆Η

Σ 
472,32 

Πακέτο ΙΓ6' - - - - 1.840,0
0 

ΤΕΚΤΕΡΙ∆Η

Σ 
2.263,20 

Πακέτο ΙΓ7' - - - - 195,00 
ΤΕΚΤΕΡΙ∆Η

Σ 
239,85 

Πακέτο ΙΓ8' - - - - 60,00 
(ΑΡΝΗΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

0 

 
 

Η επιτροπή έχοντας υπόψη: 

Α. Το υπ. αριθµ. 25705/23-12-2013 πρακτικό διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης που 

εγκρίθηκε µε την υπ. αριθµ. 13/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Β. Την υπ. Αριθµ. 237/1-10-2013 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής περί 

έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της υπ αριθµ. 70/2011 µελέτης της τεχνικής 

υπηρεσίας για την “Προµήθεια Εξοπλισµού Ειδικών Σχολείων ∆ήµου Πολυγύρου, µετά 

την 1η κατακύρωση”. 

Γ. Την 260/28-8-2014 Απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής 

∆. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23 της υπ. αριθµ. 11389/1993 απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 185/93 τεύχος Β΄) του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.Ζ. Κάθε νόµιµη 

διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισµού. 

 Ε. Κάθε νόµιµη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισµού. 

 

Γ Ν Ω Μ Ο ∆ Ο Τ Ε Ι 

Υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισµού : 

 

Α. Για τα πακέτα Β'(∆ιαδραστικοί Πίνακες), Ζ'(Εξοπλισµός εργαστηρίων 

κηπουρικής), Θ'(Εξοπλισµός εργαστηρίων µηχανολογίας-ηλεκτρολογίας), Ι'(Εξοπλισµός 

εργαστηρίων υφαντικής και ραπτικής), ΙΑ'(Ειδικός εξοπλισµός για παιδιά µε κινητικά 

προβλήµατα) στην εταιρεία «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.», διότι τα 

προσφερόµενα από αυτή είδη, όπως περιγράφονται στην τεχνική προσφορά της, 
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καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας και έχουν σύµφωνα µε την 

οικονοµική προσφορά τη χαµηλότερη τιµή. 

 

Β. Για τα πακέτα ΙΓ'.1(Αµµοδόχος), ΙΓ'.2(Πάρκο δραστηριοτήτων), ΙΓ'.3(Κάµπια), 

ΙΓ'.4(Ηλεκτρονικό πιεσόµετρο µπράτσου), ΙΓ'.5(Φορείο σπαστό), ΙΓ'.6(Αρµόνιο), 

ΙΓ'.7(Ψηφιακό χρονόµετρο) στην εταιρεία «ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», διότι τα 

προσφερόµενα από αυτή είδη, όπως περιγράφονται στην τεχνική προσφορά της, 

καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας και έχουν σύµφωνα µε την 

οικονοµική προσφορά τη χαµηλότερη τιµή. 

 

 Γ. Κήρυξη του διαγωνισµού άγονου για τα πακέτα : 

i) Α' (Υπολογιστές – Μηχανές γραφείου/Συσκευές ήχου & εικόνας) 

ii) ∆' (Εξοπλισµός φυσικοθεραπείας) 

− ΣΤ' (Εξοπλισµός εργαστηρίων αυτόνοµης διαβίωσης) 

− Η' (Εξοπλισµός εργαστηρίων κεραµικής) 

− ΙΒ'.1 (Μηχανική γραφοµηχανή Braille) 

− ΙΓ'.8 (Οπτικό κουδούνι) 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 
1. Αποδέχεται το από 19-9-2014 πρακτικό αξιολόγησης  

2. - Κατακυρώνει για τα πακέτα Β'(∆ιαδραστικοί Πίνακες), Ζ'(Εξοπλισµός εργαστηρίων 

κηπουρικής), Θ'(Εξοπλισµός εργαστηρίων µηχανολογίας-ηλεκτρολογίας), 

Ι'(Εξοπλισµός εργαστηρίων υφαντικής και ραπτικής), ΙΑ'(Ειδικός εξοπλισµός για 

παιδιά µε κινητικά προβλήµατα) στην εταιρεία «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Α.Ε.» 

- Για τα πακέτα ΙΓ'.1(Αµµοδόχος), ΙΓ'.2(Πάρκο δραστηριοτήτων), ΙΓ'.3(Κάµπια), 

ΙΓ'.4(Ηλεκτρονικό πιεσόµετρο µπράτσου), ΙΓ'.5(Φορείο σπαστό), ΙΓ'.6(Αρµόνιο), 

ΙΓ'.7(Ψηφιακό χρονόµετρο) στην εταιρεία «ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 

3. Κηρύσσει άγονο το διαγωνισµό για τα πακέτα:  
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i) Α' (Υπολογιστές – Μηχανές γραφείου/Συσκευές ήχου & εικόνας) 
ii) ∆' (Εξοπλισµός φυσικοθεραπείας) 
− ΣΤ' (Εξοπλισµός εργαστηρίων αυτόνοµης διαβίωσης) 
− Η' (Εξοπλισµός εργαστηρίων κεραµικής) 
− ΙΒ'.1 (Μηχανική γραφοµηχανή Braille) 
− ΙΓ'.8 (Οπτικό κουδούνι) 

Και προτείνει τη συνέχιση του διαγωνισµού για τα πακέτα που κηρύχθηκαν άγονα στο 

διαγωνισµό 

Στην εν λόγω απόφαση ψήφησαν λευκό οι κ.κ. Κανταράς Αναστάσιος και Τσινάς Αργύριος, 

τακτικά µέλη Ο.Ε. 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  283/ 2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  7η Οκτωβρίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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