
 

 

 

                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Ταχ. Δ/νση 

 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

FAX 

e-mail 

: Πολυτεχνείου 50

  63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

: Ψαθά Κωνσταντία

: 23713- 50738 

: 23710 22266 

:  oikonomiko@poligiros

 

Από το πρακτικό 12

    Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή τετάρτη

∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική

18216/20-8-2012 πρόσκληση τoυ Πρo

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος

∆ηµήτριος, 5. Θωµάς Καπλάνης, τακτικά

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Μπογδάνος

 

 

 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

  Πολύγυρος    24/08/2012

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /1854

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

 

poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

2/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

εικοστή τετάρτη (24η) Αυγούστου 2012 και ώρα  12:00  στ

ήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρ

oέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα

Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3.Μαρία

Καπλάνης τακτικά µέλη Ο.Ε, 6. Ιωάννης Σιµώνης, αναπληρωµατικό

Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 2 Πλιάκος Αστέριος
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

/2012 

18545 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα του 

λυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 

Ν. 3852/10. 

ότι από τα επτά µέλη της Οικονοµικής 

∆ηµήτριος, 3.Μαρία Σαράντη, 4. ∆ήµητσας 

αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

Αστέριος τακτικό µέλος Ο.Ε 
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Αριθµός θέµατος: 4ο  Έγκριση ή µη πρακτικού επιτροπής διεθνή διαγωνισµού για 

την προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων και τµηµάτων 

ένταξης ∆ηµοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων ∆ήµου 

Πολυγύρου, µε παράλληλη εξέταση της υποβληθείσης 

ενστάσεως  εκ µέρους της  Γαβριήλ Β. Τεκτερίδης Α.Β.Ε.Ε. και 

Φίλιππος Νάκας Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. 

 

Αριθµός Απόφασης: 206 

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

πρακτικών. 

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

εξής: Στις 31/07/2012 ηµέρα Τρίτη, συνήλθε η επιτροπή διαγωνισµών του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. η 

οποία συγκροτήθηκε µε το υπ’ αριθ. 2686/2012 πρακτικό διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης και εγκρίθηκε µε 

την υπ’ αριθ. 13/2012  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία αποτελείται από τους 1) Αθανάσιος 

Τάσιος, Πρόεδρος, 2) Άννα Πανταζή, µέλος, 3) ∆ηµήτριος Τζιότζιος, µέλος, προκειµένου να διενεργήσει τον 

ανοιχτό δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό που προκηρύχθηκε για την «Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων 

και τµηµάτων ένταξης ∆ηµοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων ∆ήµου Πολυγύρου» όπως αναφέρεται στην υπ’ 

αριθ. 70/2011 διακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

Η επιτροπή έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 70/2011 µελέτη του ∆ήµου Πολυγύρου τµήµα τεχνικών έργων 

προέβη στην παραλαβή και έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής διαγωνιζοµένων. 

Συγκεκριµένα: 

Α. Κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας «Χ. Ρωσσόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε.», διότι τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 70/2011 µελέτης του τµήµατος τεχνικών έργων. 

Β. Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας «Γαβριήλ Β. Τεκτερίδης Α.Β.Ε.Ε.» διότι έχει κατατεθεί 

προσφορά για περισσότερα του ενός πακέτου σε έναν φάκελο οικονοµικής προσφοράς και σύµφωνα µε το 

άρθρο 10 παράγραφος 2 «µε την προσφορά η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά «πακέτο» εκτός 

του πακέτου ΙΓ» όπου µπορεί να δοθεί προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη….» και σύµφωνα µε το άρθρο 

10 παράγραφος 3 της µελέτης «η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε πακέτο, εκτός του 

πακέτου ΙΓ όπου µπορεί να δοθεί προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη,….» 

Γ. Κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας «Παπαναστασίου Α.Β.Ε.Ε.» διότι τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 70/2011 µελέτης του τµήµατος τεχνικών έργων. 
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∆. Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας «Φίλιππος Νάκας Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.» διότι έχει κατατεθεί 

προσφορά για περισσότερα του ενός πακέτου σε έναν φάκελο οικονοµικής προσφοράς και σύµφωνα µε το 

άρθρο 10 παράγραφος 2 «µε την προσφορά η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά «πακέτο» εκτός 

του «πακέτου ΙΓ» όπου µπορεί να δοθεί προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη….» και σύµφωνα µε το άρθρο 

10 παράγραφος 3 της µελέτης «η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε πακέτο, εκτός του 

πακέτου ΙΓ όπου µπορεί να δοθεί προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη,…» 

Ε. Κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας «Γάκος Α.Ε.» διότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής είναι 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 70/2011 µελέτης του τµήµατος τεχνικών έργων. 

Στη συνέχεια, στις 14/082012, συγκροτήθηκε η επιτροπή προκειµένου να γνωµοδοτήσει: Α. Στην από 31-

07-2012 ένσταση της εταιρείας Γαβριήλ Τεκτερίδης Α.Β.Ε.Ε. Β. στην από 01-08-2012 ένσταση της εταιρείας 

Φίλιππος Νάκας Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. κατά του ανοιχτού δηµόσιου διεθνή διαγωνισµού την προµήθεια εξοπλισµού 

ειδικών σχολείων και τµηµάτων ένταξης ∆ηµοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων ∆ήµου Πολυγύρου, όπως 

αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 70/2011 διακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

Η επιτροπή επί των ενστάσεων: 

Α. Για την εταιρεία Γαβριήλ Τεκτερίδης Α.Β.Ε.Ε. γνωµοδοτεί: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 8 «ο φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαµβάνει τρεις επιµέρους κλειστούς 

και σφραγισµένους υποφακέλους: τον υποφάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής, τον υποφάκελο της τεχνικής 

προσφοράς και τον υποφάκελο της Οικονοµικής προσφοράς…», παράλληλα εφόσον υποβληθεί προσφορά για 

περισσότερα του ενός πακέτου σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 2  και σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 3 

της µελέτης «η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε πακέτο, εκτός του πακέτου ΙΓ όπου µπορεί να 

δοθεί προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη, …». Κατά συνέπεια εφόσον ο διαγωνιζόµενος επιθυµεί να υποβάλει 

προσφορά για περισσότερα του ενός πακέτων θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστός φάκελος οικονοµικής προσφοράς 

για κάθε πακέτο. 

Β. Για την εταιρεία Φίλιππος Νάκας Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. γνωµοδοτεί: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 5παράγραφος 8 «ο φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαµβάνει τρεις επιµέρους κλειστούς 

και σφραγισµένους υποφακέλους: τον υποφάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής, τον υποφάκελο της τεχνικής 

προσφοράς και τον υποφάκελο της Οικονοµικής προσφοράς», παράλληλα εφόσον υποβληθεί προσφορά για 

περισσότερα του ενός πακέτων σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 2 «µε την προσφορά η τιµή του προς προµήθεια 

υλικού δίνεται ανά «πακέτο» εκτός του «πακέτου ΙΓ» όπου µπορεί να δοθεί προσφορά για ένα ή περισσότερα 

είδη…» και σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 3 της µελέτης «η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά 
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για κάθε πακέτο, εκτός του πακέτου ΙΓ όπου µπορεί να δοθεί προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη, …». Κατά 

συνέπεια εφόσον ο διαγωνιζόµενος επιθυµεί να υποβάλει προσφορά για περισσότερα του ενός πακέτων θα πρέπει να 

υπάρχει ξεχωριστός φάκελος οικονοµικής προσφοράς για κάθε πακέτο. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ. 70/2011 διακήρυξη του ∆ηµάρχου Πολυγύρου 

2. Το υπ’ αριθ. 31-07-2012 πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισµού 

3. Την υπ’ αριθ. 31-07-2012 ένσταση της εταιρίας Γαβριήλ Τεκτερίδης Α.Β.Ε.Ε. 

4. Την από 01-08-2012 ένσταση της εταιρείας Φίλιππος Νάκας Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

- ∆έχεται λέξη προς λέξη το πρακτικό (Γνωµοδότηση της επιτροπής) σε σχέση µε τις ενστάσεις των 

εταιρειών Γαβριήλ Τεκτερίδης Α.Β.Ε.Ε. & Φίλιππος Νάκας Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. κατά του πρακτικού της 

επιτροπής αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού της 31ης Ιουλίου 2012 για την 

προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων και τµηµάτων ένταξης δηµοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων 

∆ήµου Πολυγύρου τις οποίες και απορρίπτει και εγκρίνει το πρακτικό αυτό όπως επίσης και το 

πρακτικό αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

 
 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     206/2012 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  24η Αυγούστου 2012 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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