
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 4/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη εβδόµη (17η) Μαρτίου 2015 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

από την υπ’ αριθ. 3194/12-03-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

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

Βορδό, λόγω ασθένειας και 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.Βορδός Χρήστος, 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: 1ο  Έγκριση ή µη του πρακτικού 3ου σταδίου διενέργειας 

ανοικτού διαγωνισµού (Αποσφράγιση φακέλων οικονοµικών 

προσφορών – κατάταξη προσφορών και επιλογή αναδόχου 

της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια υλικών 

αντλιοστασίων» 

Αριθµός Απόφασης: 32 

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

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Βορδός και τόνισε τα εξής: Όπως καλά γνωρίζετε 

στις 6-03-2015 συνήλθε η αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών 

αντλιοστασίων» προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου των οικονοµικών 

προσφορών και συνέταξε το σχετικό πρακτικό το οποίο έχει ως εξής: 

Στον Πολύγυρο και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, σήµερα την 6η 

Μαρτίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η αρµόδια 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., η οποία συγκροτήθηκε µε την 261/14 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής   για την προµήθεια «Προµήθεια υλικών αντλιοστασίων», 

ύστερα από 2360/ 27-02-2015 πρόσκληση του προέδρου της επιτροπής, προκειµένου να προβεί 

στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονοµικών προσφορών της ως άνω προµήθειας, όπως 
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ορίζεται στην Φ.6στ/16818/15-09-2014 (Α∆Α:7Θ56ΩΞΜ-91Σ) διακήρυξη του ∆ηµάρχου 

Πολυγύρου. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Παπασαραφιανός Γεώργιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ Πρόεδρος  

2) Πατσιούρα Αναστασία Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ Μέλος 

3) Γούτας Θεόδωρος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ Μέλος 

 

Η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου οικονοµικής προσφοράς του µοναδικού 

εναποµείναντα διαγωνιζόµενου: 

Α.Α. ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ  ΣΧΗΜΑ 

1. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε. 

  

  

 

Ακολούθως η  επιτροπή προχώρησε στη µονογραφή και καταγραφή στο πρακτικό των 

περιεχοµένων του φακέλου οικονοµικής προσφοράς : 

Α.Α. Συµµετέχων σχήµα  Οικονοµική προσφορά 

1. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε. 399.244,00 +91.826,12 = 491.070,12 

   

   

 

Τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε., πληρούν τους 

όρους της διακήρυξης και ικανοποιούν τα κριτήρια αξιολόγησης αυτής και συνεπώς η οικονοµική 

προσφορά κρίνεται από την Επιτροπή επαρκής και αποδεκτή. 

Η ανοιγµένη τιµή της προσφοράς της εταιρείας ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε., σύµφωνα µε το 

κεφάλαιο 3 του Παραρτήµατος Γ  της διακήρυξης, υπολογίζεται από τη σχέση: 

Τi = 0,8 X (ΣΚi) / max (ΣΚ) + 0,2 X min (Π) / (Πi) 

 όπου, 

ΣΚi : Η συνολική βαθµολογία του διαγωνιζόµενου i 

Πi : Η οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου i, χωρίς το ΦΠΑ 

max(ΣΚ): Η συνολική βαθµολογία του διαγωνιζόµενου µε την µεγαλύτερη βαθµολογία.  

min(Π):    Η χαµηλότερη τιµή οικονοµικής προσφοράς. 

Επειδή η διαγωνιζόµενη εταιρεία ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε. είναι µοναδική εναποµείνασα στο 

στάδιο αυτό, η max(ΣΚ, η συνολική βαθµολογία του διαγωνιζόµενου µε την µεγαλύτερη 

βαθµολογία και η 
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min(Π) , η χαµηλότερη τιµή οικονοµικής προσφοράς συµπίπτουν µε αυτές της εταιρείας αυτής. 

Συνεπώς οι λόγοι στην παραπάνω σχέση είναι ίση µε την µονάδα και τελικά η ανηγµένη τιµή της 

προσφοράς της  ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε. είναι όση και η προσφορά της δηλαδή τριακόσια 

ενενήντα εννιά χιλιάδες και διακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ (399.244,00€) 

Με τα δεδοµένα αυτά η Επιτροπή,  

εισηγείται 

Την κήρυξη ως αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας, την εταιρεία ΠΟΛΥΖΩΗΣ 

ΝΙΚΟΣ Α.Ε.  ως έχουσα προσφορά σύµφωνη µε τη διακήρυξη και τις προϋποθέσεις που 

απορρέουν από αυτή. 

Κατά του ανωτέρου πρακτικού οι ενδιαφερόµενοι διατηρούν το δικαίωµα υποβολής ενστάσεως. 

 Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε εις τετραπλούν υπογράφεται ως ακολούθως: 

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

σχετικά έγγραφα του διαγωνισµού, το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, καθώς επίσης και 

µε την λογική ότι ο διαγωνισµός δεν µπορεί να κηρυχθεί άγονος και να επαναπροκηρυχθεί ο 

διαγωνισµός και µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Αποδέχεται το από 06-03-2015 πρακτικό 3ου σταδίου διενέργειας διαγωνισµού 

2. Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής του διαγωνισµού 

3. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα στην εταιρία «ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.»., µε οικονοµική 

προσφορά τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων και διακοσίων σαράντα τέσσερα ευρώ 

(399.244,00),  µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% . 

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

την υπογραφή του συµφωνητικού 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό   32/ 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  17η  Μαρτίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
κ.α.α. 

 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡ∆ΟΣ 
   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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