
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
 της 13/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα (30) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα 
και  ώρα  17:30  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Πολυγύρου  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια 
συνεδρίαση στην  αίθουσα  συνεδριάσεων του  Δημαρχείου Πολυγύρου,  ύστερα  από την  με  αριθ. 
13/25.09.2013 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δ.Σ.  κ.  Δημητρίου  Ζαγγίλα,  η  οποία 
επιδόθηκε και  δημοσιεύθηκε νόμιμα,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ Α' 87).
       Πριν  από την  έναρξη  της  συνεδρίασης  αυτής  ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι  παρίσταται  ο 
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                           
Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Ζαγγίλας Δημήτριος 14 Δημητριάδης Χρήστος
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Σιμώνης Ιωάννης
3 Βορδός Χρήστος 16 Χλιούμης Ανδρέας
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 17 Λαφαζάνης Βασίλειος
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Καπλάνης Θωμάς
7 Ζούνη Στέλλα 20 Αβέρης Αθανάσιος
8 Λακρός Αλέξανδρος 21 Παρθενιώτης Νικόλαος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος 22
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 23
11 Κοντογιώργης Δημήτριος 24
12 Βαγιωνάς Αθανάσιος 25
13 Μπογδάνος Κων/νος 26

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Δήμητσας Δημήτριος
2 Μπάτσιος               Αστέριος
3 Ευαγγελινός Δημήτριος
4 Πλιάκος Αστέριος
5 Πύρρος Ιωάννης
6 Γκολόης Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση 
των πρακτικών. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 
παραβρέθηκε  ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης.

Αριθμός θέματος:9ο έκτακτο Έγκριση  δημοπράτησης  του  υποέργου  (4) 
«Προμήθεια  υπολειπόμενου  εξοπλισμού  ειδικών 
σχολείων  και  τμημάτων  ένταξης   Δημοτικών 
Σχολείων και Νηπιαγωγείων του  Δήμου Πολυγύρου 
μετά  την  1η  κατακύρωση  της  πράξης  [359082]  « 
Προμήθεια  εξοπλισμού  ειδικών  σχολείων  και 
τμημάτων  ένταξης   Δημοτικών   Σχολείων  και 
Νηπιαγωγείων του  Δήμου Πολυγύρου»  

Αριθμός Απόφασης : 388
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Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 
9ο έκτακτο θέμα,  μετά και την συναίνεση του κ.  Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος 
και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος, 
έδωσε τον λόγο  στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος  τόνισε τα εξής : «στις 10-7-2012 διενεργήθηκε 
ανοιχτή δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών για τον εξοπλισμό των 
ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης του Δήμου μας. 

Ενώ  ο  διαγωνισμός  αφορούσε  την  προμήθεια  δεκατριών  (13)  πακέτων  με  είδη 
εξοπλισμού, οι διαγωνιζόμενοι που συμμετείχαν στο διαγωνισμό υπέβαλλαν προσφορές μόνο 
για τέσσερα (4) πακέτα. Κατόπιν, όλων των απαιτούμενων διαδικασιών καταλήξαμε στην 
ανάδειξη  μειοδοτών  για  την  προμήθεια  δύο  μόνο  πακέτων  ειδών  εξοπλισμού.  Επομένως, 
απαιτείται η δημοπράτηση του υπολειπόμενου εξοπλισμού μετά την πρώτη κατακύρωση, ώστε 
να δοθούν προσφορές και για τα υπόλοιπα έντεκα (11) πακέτα. 

Όλοι  οι  συνάδελφοι  έχετε  στα  χέρια  σας  την  με  αρ.  Πρωτ.  8597/19-09-2013 
«Διατύπωση  γνώμης  για  τη  Δημοπράτηση  του  Υποέργου  (4)  «Προμήθεια  υπολειπόμενου 
εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων 
του  Δήμου  Πολυγύρου  μετά  την  1η  κατακύρωση»  της  πράξης  [359082]  «Προμήθεια 
εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων 
Δήμου Πολυγύρου» που εστάλη από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Κ.Μ., και με την 
οποία  διατυπώνεται  η  σύμφωνη  γνώμη  για  τα  σχέδια  των  τευχών  δημοπράτησης   και  τη 
διαδικασία  σύμφωνα  με  την  οποία  θα  προκηρυχθεί  το  υποέργο  του  ανωτέρω  θέματος 
συνολικού προϋπολογισμού 178.894,89€.

Παρακαλώ το Δ.Σ.  να πάρει  απόφαση για την αποδοχή του περιεχομένου της  ανωτέρω 
διατύπωσης σύμφωνης γνώμης και να προχωρήσει στην εκτέλεση του έργου με τη διαδικασία 
του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το  Συμβούλιο  αφού  άκουσε  την  εισήγηση,  έλαβε  υπόψη  του  την   με  αρ.  Πρωτ. 

8597/19-09-2013  «Διατύπωση  γνώμης  για  τη  Δημοπράτηση  του  Υποέργου  (4)  από  την 
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Κ.Μ.και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την  έγκριση  δημοπράτησης  του  υποέργου  4  «Προμήθεια  υπολειπόμενου 
εξοπλισμού  ειδικών  σχολείων  και  τμημάτων  ένταξης  δημοτικών  σχολείων  και 
νηπιαγωγείων του Δήμου Πολυγύρου μετά την 1η κατακύρωση» προϋπολογισμού 
178.894,89€, της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων 
ένταξης  δημοτικών  σχολείων  και  νηπιαγωγείων  Δήμου  Πολυγύρου»  με  κωδικό 
ΟΠΣ  359082,  με  Ανοικτό  Δημόσιο  Διεθνή  Διαγωνισμό  και  με  κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, σύμφωνα με την οδηγία 2004/18/ΕΚ και 
του  συμβουλίου  όπως  αυτή  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  τις  διατάξεις  του  Π.Δ. 
60/2007 και της υπ’αρίθμ. 11389/1993 Απόφαση Υπ.Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ)».

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 388/2013

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 8-10-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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