
 

 

 

                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Ταχ. Δ/νση 

 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

FAX 

e-mail 

: Πολυτεχνείου 50

  63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

: Ψαθά Κωνσταντία

: 23713- 5073

: 23710 22266

:  oikonomiko

 

 

Από το πρακτικό 7/2011 της

    Στov Πoλύγυρo σήµερα είκοσι δύο

του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε

από την υπ’ αριθ. 15621/18-7-2011 

στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος

∆ηµήτριος, 4.Σαράντη Μαρία, 

Αναπληρωµατικό µέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Μπογδάνος Κωνσταντίνος

της Ο.Ε. 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

  Πολύγυρος  04-11

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ  /

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

50738 

: 23710 22266 

oikonomiko@poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

/2011 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

Πολυγύρου 

 

 

είκοσι δύο (22) Ιουλίου 2011 και ώρα  12.00  στo

ήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρ

2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ πoυ επιδόθηκε νόµιµα

το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από

Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2.Κοντογιώργης ∆ηµήτριος

, 5. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, τακτικά µέλη της Ο Ε

Μπογδάνος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Ο.Ε. 2. Θωµάς Καπλάνης

1 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

11-2011 

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ  /23725 

Οικονοµικής επιτροπής  του ∆ήµου 

o ∆ηµoτικό Κατάστηµα 

Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα 

επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 

διαπίστωσε ότι από τα επτά µέλη της 

Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3. ∆ήµητσας 

µέλη της Ο.Ε, Σιµώνης Ιωάννης 

Θωµάς Καπλάνης, τακτικό µέλος 
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Αριθµός θέµατος: 3ο έκτακτο Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης πρόχειρου 

διαγωνισµού για προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 

 
Αριθµός Απόφασης: 96 

 

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

των πρακτικών. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε 

όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το 3ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης 

ανέφερε ότι η Οικονοµική Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την έγκριση µελέτης και τεχνικών 

προδιαγραφών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθ. 11389/1993 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές εγκυκλίους, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του 

Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες δηµόσιου 

τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και το αρ. 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10 για την προµήθεια 

για προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για το έτος 2011, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 

2/11 µελέτη της ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών 

        Η προµήθεια αυτή, ο προϋπολογισµός δαπάνης της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 45.657,23 

€ µε Φ.Π.Α. θα εκτελεσθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις τις υπ’ 

αριθ.  11389/93  απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών . 

        Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση µελέτης 

προϋπολογισµού και τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισµού για το έτος 2011 προϋπολογισµού δαπάνης 45.657,23 € µε Φ.Π.Α. 

 

            Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψιν α) την υπ’ αριθ. 11389/1993 απόφασης 

Υπουργού Εσωτερικών, (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), β) τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 ,γ) τις 

σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995, δ) αρ. 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10, ε) την υπ’ αριθ. 2/11 

µελέτη της ∆/σης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών & αφού άκουσε την εισήγηση του 

Προέδρου & µετά από διαλογική συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 
Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 2/2011 µελέτη της ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών και 
των καθορισµό των όρων διακήρυξης ως εξής: 
 

1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 03/08/2011 ηµέρα Τετάρτη και από ώρα 

11:00 έως 12:00, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού στο 

δηµοτικό κατάστηµα. 

2. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη προσφορά 

στο αρµόδιο γραφείο του δήµου, αρµόδιος υπάλληλος κ. Ζούνη Αθανάσιο 

µέχρι και την 02/08/2011 ηµέρα Τρίτη 

           Αντίγραφο της διακήρυξης κατατίθεται στα γραφεία του ∆ήµου και 

ευρίσκεται στη 

   διάθεση των ενδιαφεροµένων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν 

εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας. Αυτό 

αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε 

ενδιαφερόµενου προµηθευτή στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο.  

4.  Οι διαγωνιζόµενοι - επί ποινή αποκλεισµού - µαζί µε την προσφορά τους 

πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού: 

α) Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δηλώνεται ότι: 

i. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και 

αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά 

τους ρητά αναφέρουν τα σηµεία που τυχόν δεν αποδέχονται. 

ii.  ∆εν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
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iii.  ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

iv. ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό 

άλλη ανάλογη διαδικασία. 

v. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά 

την ηµέρα του διαγωνισµού. 

β) Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους 

τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της 

υπογραφής του εκπροσωπούµενου. 

5. Ο προµηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προµήθεια οφείλει πριν την 

απόφαση κατακύρωσης να προσκοµίσει στο ∆ήµο τα πρωτότυπα έγγραφα και 

πιστοποιητικά της προηγούµενης παραγράφου. Σε περίπτωση µη προσκόµισης 

έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά, η κατακύρωση 

γίνεται σε συµµετέχοντα που προσφέρει την αµέσως επόµενη καλλίτερη για 

το φορέα προσφορά. Το προσφερόµενο υλικό πρέπει να πληροί τις 

προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

6. Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει στο προµηθευτή που θα προσφέρει τη 

χαµηλότερη τιµή, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις παραπάνω 

τεχνικές προδιαγραφές από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

7. Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ύψους 10% επί του συµβατικού 

ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α.. 

8. Οι ποσότητες των υλικών µε βάση τις ανάγκες του δήµου, θα παραδίδονται 

στα δηµοτικά καταστήµατα των εδρών των τεσσάρων ∆ηµοτικών Ενοτήτων 

(Πολυγύρου, Ανθεµούντα, Ζερβοχωρίων και Ορµύλιας) κάθε εργάσιµη ηµέρα 

και µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από την λήψη της σχετικής ειδοποίησης 

από τον προµηθευτή. 
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9. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει εφ' άπαξ ή τµηµατικά ανάλογα µε την 

παράδοση των ειδών, µε την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιµολογίων. 

10. Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας θα αναρτηθεί στον 

πίνακα ανακοινώσεων του δήµου, στο δικτυακό του τόπο και να δηµοσιευθεί 

στον τοπικό τύπο, µέχρι και την 28/07/2011. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο 
 
 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 96/ 2011 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  22α  Ιουλίου 2011 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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