
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 20/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη έκτη (16η) Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα  12:00  

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

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 16065/09-09-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

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

απουσίας του τακτικού µέλους κ. Αθανάσιου Βασιλάκη, παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος ο κ. 

∆ηµήτρης Ζαγγίλας, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

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. Αναστάσιος 

Καραφουλίδης, 4. Ζαβράκογλου Άγγελος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 5. ∆ηµήτρης Ζαγγίλας, 

αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κανταράς Αναστάσιος, 2. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

 

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

την «Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας ∆ήµου 

Πολυγύρου» 

Αριθµός Απόφασης: 183 

 

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 9 

Σεπτεµβρίου 2015 συνήλθε η αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για προµήθειες 2015, 

προκειµένου να διενεργήσει τον πρόχειρο διαγωνισµό της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια 

ειδών υγιεινής και καθαριότητας ∆ήµου Πολυγύρου» και συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό το 

οποίο έχει ως εξής: 

Στον Πολύγυρο και στο δηµοτικό κατάστηµα, σήµερα στις 9 του µήνα Σεπτεµβρίου του 

έτους 2015 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 συνήλθε η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισµού του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.,  η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ.αριθµ. 2/2015 

Α.Ο.Ε όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 145/2015 Α.Ο.Ε, προκειµένου να διενεργήσει τον 

πρόχειρο διαγωνισµό για την “Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας ∆ήµου 

Πολυγύρου”, όπως αναφέρεται στην αριθµ. 14804/19-08-2015 διακήρυξη του ∆ηµάρχου. 
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 Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1. Ψαθά Κωνσταντίνα, Πρόεδρος  

2. Ζούνης Αθανάσιος, µέλος 

3. Μαρινούδης Ιωάννης, µέλος 

Ακολούθως, η Επιτροπή παρέλαβε από τους ενδιαφερόµενους τους φακέλους µε τις 

προσφορές, καθώς και όσες προσφορές είχαν κατατεθεί νωρίτερα στην υπηρεσία. 

Στο διαγωνισµό έλαβαν µέρος οι εξής: 

1. ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 

2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 Αργότερα και µετά την παρέλευση της οριζόµενης από τη διακήρυξη ώρας και χωρίς να 

παρουσιασθεί άλλος ενδιαφερόµενος, η Επιτροπή κήρυξε το τέλος της διαδικασίας επίδοσης των 

προσφορών. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές υποβλήθηκαν σε φάκελο καλά σφραγισµένο, µε 

τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία και προέβη στην αποσφράγισή τους. 

Μέσα στον κυρίως φάκελο υπήρχαν τα οριζόµενα από τη διακήρυξη του διαγωνισµού 

δικαιολογητικά, τα οποία και µονογράφηκαν. Τα δικαιολογητικά αυτά, αναλυτικά κατά 

προµηθευτή, αναγράφονται στο συνηµµένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του 

παρόντος πρακτικού. 

 Η Επιτροπή αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής του κάθε προµηθευτή αποφάσισε 

να κάνει δεκτούς στο διαγωνισµό τους παρακάτω: 

− ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 

− ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Στη συνέχεια ανοίχθηκαν οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, οι οποίες έχουν ως 

εξής: 

− Η εταιρεία ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ προσέφερε το συνολικό ποσό των 12.132,89 

ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.. 

− Η εταιρεία ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ προσέφερε το συνολικό ποσό των 

11.980,49 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.. 

Η επιτροπή έχοντας υπόψη: 

α) Την αριθµ. 2/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής «περί συγκρότησης της επιτροπής 

αξιολόγησης» όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 145/2015 Α.Ο.Ε. 

β) Την αριθµ. 154/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί «έγκρισης των τεχνικών 

προδιαγραφών και καθορισµού των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την “Προµήθεια 

ειδών υγιεινής και καθαριότητας ∆ήµου Πολυγύρου”. 
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γ) Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 23 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

δ) Κάθε νόµιµη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισµού. 

 

1. Γ Ν Ω Μ Ο ∆ Ο Τ Ε Ι 

Υπέρ της κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια Προµήθεια ειδών 

υγιεινής και καθαριότητας του ∆ήµου Πολυγύρου στον προµηθευτή «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆Η 

ΧΡΗΣΤΟ», ο οποίος προσέφερε το συνολικό ποσό των 11.980,49 ευρώ µε το ΦΠΑ, διότι τα 

προσφερόµενα από αυτόν είδη, όπως περιγράφεται στην προσφορά του, καλύπτουν τις τεχνικές 

προδιαγραφές της προµήθειας και έχει τη χαµηλότερη τιµή. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και µετά το διάλογο που 

αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Εγκρίνει το από 09/09/2015 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµού 

Β. Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής του διαγωνισµού 

Γ. Κατακυρώνει στον προµηθευτή «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆Η ΧΡΗΣΤΟ» και στο ποσό των έντεκα 

χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ και σαράντα εννιά λεπτών (11.980,49 €) µε το Φ.Π.Α. 

∆. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.10.6635.004 µε τίτλο «Προµήθεια ειδών υγιεινής και 

καθαριότητας ∆ήµου Πολυγύρου», 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 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     183/ 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  16η Σεπτεµβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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