
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 19/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την τετάρτη (4η) Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα  12:30  στo 

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

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 15320/31-08-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

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

Βορδό, λόγω 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. Χρήστος Βορδός, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Βασιλάκης Αθανάσιος, 3. Αναστάσιος 

Καραφουλίδης, 4. Ζαβράκογλου Άγγελος, 5. Κανταράς Αναστάσιος, 6. Τσινάς Αργύριος, τακτικά 

µέλη Ο.Ε.,  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ∆ηµητριάδης Χρήστος, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος:   5ο  Έγκριση ή µη του πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών 

προσφορών για την «Προµήθεια εξοπλισµού Ειδικών 

Σχολείων ∆ήµου Πολυγύρου µετά την 1η κατακύρωση» 

Αριθµός Απόφασης: 176 

 

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

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Βορδός, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι στις 25 

Αυγούστου 2015 συνήλθε η αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., προκειµένου να να 

ανοίξει τις οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό για την “Προµήθεια 

Εξοπλισµού Ειδικών Σχολείων ∆ήµου Πολυγύρου, µετά την 1η κατακύρωση” και συντάχθηκε το 

σχετικό πρακτικό το οποίο έχει ως εξής: 

Στον Πολύγυρο και στο δηµοτικό κατάστηµα, σήµερα στις 25 του µήνα Αυγούστου του 

έτους 2015 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη 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 
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∆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 του πακέτου 

ΣΤ'(Εξοπλισµός εργαστηρίων αυτόνοµης διαβίωσης), οι οποίες έχουν ως εξής: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

CAL 
ΤΕΧΝΙΚ

Η 
Φ. 

ΝΑΚΑΣ 

ΖΟΥΜΠ

ΟΥΛΑΚ

ΗΣ IMPEX 
ΤΕΚΤΕ

ΡΙ∆ΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΣ 

∆ΑΠΑΝ

Η (ΜΕ 
ΦΠΑ) 

Πακέτο ΣΤ' - - 8.620,00 - - 
ΖΟΥΜΠΟΥΛ

ΑΚΗΣ 

10.602,6

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. Τις υπ' αριθµ. 260/28-8-2014 & 283/7-10-2014 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής. 

∆. Την υπ'αριθµ. 18/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης – ∆' 

Ακυρωτικό Τµήµα. 

Ε. 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. 

 ΣΤ. Κάθε νόµιµη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισµού. 

 

1. Γ Ν Ω Μ Ο ∆ Ο Τ Ε Ι 

 

 Α. Υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισµού για το πακέτο ΣΤ' (Εξοπλισµός εργαστηρίων 

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

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

χαµηλότερη τιµή. 

 

 Β. Κήρυξη του διαγωνισµού άγονου για τα πακέτα : 

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

ii) ∆' (Εξοπλισµός φυσικοθεραπείας) 

− Η' (Εξοπλισµός εργαστηρίων κεραµικής) 

− ΙΒ'.1 (Μηχανική γραφοµηχανή Braille) 

− ΙΓ'.8 (Οπτικό κουδούνι) 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη το από 25/8/2015 

πρακτικό αξιολόγησης προσφορών, την υπ' αριθµ. 18/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου 

Θεσσαλονίκης – ∆' Ακυρωτικό Τµήµα και µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Α. Εγκρίνει το από 25/08/2015 πρακτικό αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών 

Β. Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής του διαγωνισµού 

Γ. Κατακυρώνει το πακέτο ΣΤ’ (Εξοπλισµός εργαστηρίων αυτόνοµης διαβίωσης) στην εταιρία 

«ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.» και στο ποσό των δέκα χιλιάδων εξακοσίων δύο 

ευρώ και εξήντα λεπτών (10.602,60 €) µε το Φ.Π.Α. 

∆. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.7135.002 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών 

σχολείων», του προϋπολογισµού του έτους 2015 και στο όνοµα του δικαιούχου. 

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

την υπογραφή του συµφωνητικού 

ΣΤ. Κηρύσσει άγονα τα πακέτα: 

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

ii) ∆' (Εξοπλισµός φυσικοθεραπείας) 

− Η' (Εξοπλισµός εργαστηρίων κεραµικής) 

− ΙΒ'.1 (Μηχανική γραφοµηχανή Braille) 

− ΙΓ'.8 (Οπτικό κουδούνι) 

Και προτείνει την επανάληψη διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
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Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισµού θα εγκριθούν σε επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    176 / 2015 

 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  4η Σεπτεµβρίου 2015 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

κ.α.α. 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡ∆ΟΣ 
 ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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