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Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
της 17/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα
Κυριακή και ώρα 12:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ
δημόσια συνεδρίαση (εξ αναβολής της υπ' αριθ. 15/15-11-2013 συνεδρίασης λόγω έλλειψης
απαρτίας) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ.
17/18.11.2013 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Όνομα

Ζαγγίλας
Γκλάβας
Βορδός
Κυριάκου
Λιόντας
Σαράντη
Ζούνη
Λακρός
Σοφοτάσιος
Βουλγαράκης
Κοντογιώργης
Χλιούμης
Μπογδάνος

Δημήτριος
Γεώργιος
Χρήστος
Ιφιγένεια
Γεώργιος
Μαρία
Στέλλα
Αλέξανδρος
Χρήστος
Χρυσόστομος
Δημήτριος
Ανδρέας
Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ :
Α/Α
Επίθετο

Α/
Α
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Επίθετο

Όνομα

Δημητριάδης
Σιμώνης
Λαφαζάνης
Σταμούδης
Καπλάνης
Πλιάκος
Πύρρος
Παρθενιώτης
Γκολόης

Χρήστος
Ιωάννης
Βασίλειος
Ελευθέριος
Θωμάς
Αστέριος
Ιωάννης
Νικόλαος
Γεώργιος

Όνομα

1

Δήμητσας

Δημήτριος

2

Βαγιωνάς

Αθανάσιος

3

Αβέρης

Αθανάσιος

4

Μπάτσιος

Αστέριος

5

Ευαγγελινός

Δημήτριος

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
έκτακτο

θέματος:14ο

Έγκριση γνωμοδότησης Επιτροπής παραλαβής
υλικών της “προμήθειας επίπλων ειδικών Σχολείων
και τμημάτων ένταξης Δημοτικών Σχολείων και
Νηπιαγωγείων Δήμου Πολυγύρου”

Αριθμός Απόφασης :411

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το
14ο 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 :«Παρακαλώ να συζητήσουμε την
γνωμοδότηση της Επιτροπής παραλαβής υλικών της “προμήθειας επίπλων ειδικών

ΑΔΑ: ΒΛ12ΩΞΜ-4ΜΒ
2

Σχολείων και τμημάτων ένταξης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου
Πολυγύρου”.
Δυστυχώς ο εργολάβος δεν ανταποκρίθηκε στα είδη και την ποιότητα των υλικών που
ζητούσε η προκήρυξη και η επιτροπή του Δήμου αντέδρασε. Επικοινώνησα μαζί του,
συνειδητοποίησα ότι εν γνώσει του ο εργολάβος δεν έφερε τα υλικά όπως απαιτούσε η
προκήρυξη και η επιτροπή παραλαβής υλικών συνέταξε γνωμοδότηση όπου αναφέρει ποιά
υλικά πρέπει να αντικατασταθούν για να είναι σύμφωνα με την προκήρυξη.
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποδεχτεί τη γνωμοδότησητης επιτροπής
παραλαβής υλικών, το οποίο έχει ως εξής:
Η Επιτροπή μετά τον σχετικό μακροσκοπικό έλεγχο που διενέργησε στα είδη της προμήθειας και
έχοντας υπόψη: α).Την αριθμ. 38/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «έγκρισης των
τεχνικών προδιαγραφών της “προμήθειας επίπλων ειδικών Σχολείων και τμημάτων ένταξης
Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Πολυγύρου”, β). Την από 14/06/2013 υπογραφείσα
Σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Πολυγύρου και του αναδόχου Προμηθευτή, γ). Τις διατάξεις του άρθρου
34 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν. 2286/1995,
δ) Το υπ' αριθ. 74/07-10-2013 Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής του Προμηθευτή Παπαναστασίου
Α.Β.Ε.Ε., ε) το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, διαπίστωσε ότι τα παρακάτω είδη δεν πληρούν τις
τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την Τεχνική προσφορά του αναδόχου όπως αναλυτικά αναφέρεται
στον πίνακα:
Κωδικός - Περιγραφή

Γ2. Γραφείο Η/Υ

Προδιαγραφές Προσφοράς

Παρατηρήσεις –
διαπιστώσεις κατά το
μακροσκοπικό έλεγχο

“Η σύνδεση της πινακίδας επί του Χωρίς μεταλλικά βύσματα, η
μεταλλικού σκελετού θα γίνεται με σύνδεση γίνεται με ξυλόβιδες
τέσσερις βίδες Allen ανά πλευρά, οι
οποίες θα βιδώνουν σε μεταλλικά
εμφυτευμένα βύσματα στην κάτω
επιφάνεια της πινακίδας
Η βάση στήριξης θα είναι
χαλυβδοέλασμα πάχους 2,5 mm

από Το πάχος είναι 1,5 mm

Το κατακόρυφο στοιχείο του ποδιού θα Το πάχος είναι 1,5 mm και δεν
είναι 2mm κατ' ελάχιστο και θα έχει χωράει καλώδιο τροφοδοσίας
ικανό χώρο για τη διέλευση καλωδίων
ρεύματος κλπ
Το κάθε πόδι θα φέρει στην εξωτερική Χωρίς
καπάκι
για
την
πλευρά καπάκι από μεταλλικό έλασμα επισκεψιμότητα των καλωδίων
το οποίο θα κουμπώνει και θα κρύβει
το κενό διέλευσης των καλωδίων
Πέλμα από χαλυβδοέλασμα πάχους Πέλμα πάχους 1,5mm
3mm
Μεταλλική βάση για την τοποθέτηση Χωρίς βάση
της μονάδας του Η/Υ
Προβλέπεται χωνευτό πολύπριζο

Χωρίς πολύπριζο

Κατά μήκος της τραβέρσας θα υπάρχει Δεν υπάρχει πρόσβαση
δυνατότητα εύκολης επίσκεψης στο
εσωτερικό της
Γ3. Γραφεία μεταλλικά “Η σύνδεση της πινακίδας επί του Χωρίς μεταλλικά βύσματα, η
(τύπου Π & Π1/2)
μεταλλικού σκελετού θα γίνεται με σύνδεση γίνεται με ξυλόβιδες
τέσσερις βίδες Allen ανά πλευρά, οι
οποίες θα βιδώνουν σε μεταλλικά
εμφυτευμένα βύσματα στην κάτω
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επιφάνεια της πινακίδας
Η βάση στήριξης θα είναι
χαλυβδοέλασμα πάχους 2,5 mm

από Το πάχος είναι 1,5 mm

Το κατακόρυφο στοιχείο του ποδιού θα Το πάχος είναι 1,5 mm και δεν
είναι 2mm κατ' ελάχιστο και θα έχει χωράει καλώδιο τροφοδοσίας
ικανό χώρο για τη διέλευση καλωδίων
ρεύματος κλπ
Το κάθε πόδι θα φέρει στην εξωτερική Χωρίς
καπάκι
για
την
πλευρά καπάκι από μεταλλικό έλασμα επισκεψιμότητα των καλωδίων
το οποίο θα κουμπώνει και θα κρύβει
το κενό διέλευσης των καλωδίων
Πέλμα από χαλυβδοέλασμα πάχους Πέλμα πάχους 1,5mm
3mm
Μεταλλική βάση για την τοποθέτηση Χωρίς βάση
της μονάδας του Η/Υ
Προβλέπεται χωνευτό πολύπριζο

Χωρίς πολύπριζο

Κατά μήκος της τραβέρσας θα υπάρχει Δεν υπάρχει πρόσβαση
δυνατότητα εύκολης επίσκεψης στο
εσωτερικό της
Προβλέπεται τροχήλατη συρταριέρα με Οι χειρολαβές είναι πλαστικές
μεταλλικές χειρολαβές διπλής στήριξης
Τα συρτάρια κατασκευάζονται από
χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον
0,8 mm με τηλεσκοπικό μηχανισμό
κύλισης και θα δέχονται μεταλλικούς
διαχωριστές
Γ10.
(Ρολοθήκη)

Χαρτοστάτης Θα είναι κατασκευασμένος
μεταλλικό πλέγμα

Τα συρτάρια είναι από
μοριοσανίδα πάχους 12mm, ο
μηχανισμός
δεν
είναι
τηλεσκοπικός
&
δεν
τοποθετούνται
μεταλλικοί
διαχωριστές

από Είναι ξύλινος

Γ11. Κάθισμα συνεργάτη - Ο σκελετός θα είναι μονοκόματος Ο σκελετός είναι με τέσσερα
επισκέπτη
τύπου C
πόδια
Γ14. Καναπές διθέσιος & Τα κατακόρυφα στοιχεία θα είναι
τριθέσιος
κατασκευασμένα από σωλήνα Φ50mm
& το οριζόντιο στοιχείο από
χαλυβδοέλασμα 460Χ8mm
Γ19.
ανακοινώσεων

Τα κατακόρυφα στοιχεία είναι
από σωλήνα Φ40 και το
οριζόντιο στοιχείο έχει πάχος
6mm

Πίνακας Ο πίνακας θα κατασκευάζεται από Ο πίνακας είναι από σκέτο
φύλλο τύπου ινσουλαιτ επί του οποίου φελλό με ξύλινο πλαίσιο
θα επικολλάται φύλλο από φελλό, περιμετρικά
περιμετρικά θα έχει προφίλ αλουμινίου
με πλαστικές γωνίες

Γ25. Παραβάν

Ξύλινο διαχωριστικό παραβάν με Χωρίς δυνατότητα σύνδεσης
στυλοβάτες
κατάλληλα
διαμορφωμένους ώστε να μπορούν να
συνδεθούν τα επί μέρους κομμάτια
μεταξύ τους

Γ26. Γωνία χαλάρωσης

Τα
καλύμματα
θα
είναι Καλύμματα
κατασκευασμένα από ναϋλόπανα με αδιαβροχοποίηση
βαμβακερή επιφάνεια επενδεδυμένα με
πλαστικό για αδιαβροχοποίηση

χωρίς

Γ29. Μαξιλάρα χαλάρωσης

Τα

χωρίς

καλύμματα

θα

είναι Καλύμματα
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κατασκευασμένα από ναϋλόπανα με αδιαβροχοποίηση
βαμβακερή επιφάνεια επενδεδυμένα με
πλαστικό για αδιαβροχοποίηση
Γ39. Κουτί αποθήκευσης

Ενδεικτικών διαστάσεων 45Χ35Χ35

Με διαστάσεις 40Χ20Χ20

Γ40. Πίνακας ανάρτησης / Από αδιάβροχο πλαστικό με διάφανη Είναι υφασμάτινο χωρίς θέση
οργάνωσης εργασιών
θέση για ετικέτα
για ετικέτα
Γ42.
Θήκη
οργάνων

μουσικών Ενδεικτικών διαστάσεων 63Χ86

Γ44. Πάγκος χειροτεχνίας

Με διαστάσεις 50Χ75

Με ρυθμιζόμενο ύψος

Χωρίς δυνατότητα ρύθμισης
ύψους

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έχοντας υπόψη: α. Την αριθμ. 38/2013
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της
“προμήθειας επίπλων ειδικών Σχολείων και τμημάτων ένταξης Δημοτικών Σχολείων και
Νηπιαγωγείων Δήμου Πολυγύρου”, β. Την από 14/06/2013 υπογραφείσα Σύμβαση μεταξύ
του Δημάρχου Πολυγύρου και του αναδόχου Προμηθευτή, γ. τις διατάξεις του άρθρου 34 της
αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν.
2286/1995, δ. Το υπ' αριθ. 74/07-10-2013 Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής του Προμηθευτή
Παπαναστασίου Α.Β.Ε.Ε., τη γνωμοδότηση της Επιτροπής παραλαβής των υλικών, το από 410-2013 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Αποδέχεται τη γνωμοδότηση της Επιτροπής παραλαβής των υλικών
της
“προμήθειας επίπλων ειδικών Σχολείων και τμημάτων ένταξης Δημοτικών
Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου
Πολυγύρου” και εγκρίνει την
αντικατάσταση των ειδών που αναφέρονται αναλυτικά στην παραπάνω
γνωμοδότηση μέσα σε προθεσμία 30 ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 34 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν. 2286/1995.
2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα υλικά αυτά με άλλα που είναι
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς του, στο χρονικό
διάστημα των 30 ημερών.
3. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αντικατάστασης των απορριφθέντων υλικών, ο
προμηθευτής θα κηρυχθεί έκπτωτος και θα υποβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις. Η
επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν θα γίνει μετά την προσκόμιση ίσης
ποσότητας με την απορριφθείσα και σε προθεσμία 20 ημερών από την
ημερομηνία οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας.
4. Σε περίπτωση μη έγκαιρης παραλαβής των απορριφθέντων υλικών, ο Δήμος θα
προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής (άρθρο 34 παρ. 2
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 411/2013
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 25-11-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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