
 

 

 

                         

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 20/201

    Στov Πoλύγυρo σήµερα δεκάτη (10η) 

Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση

12-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο

ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος

 3. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4.Μαρία Σαράντη

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Πλιάκος Αστέριος, τακτικό

 

 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

  Πολύγυρος    10/12/2012

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ/ 25654

 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

) ∆εκεµβρίου 2012 και ώρα  12:30  στo ∆ηµ

εδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα

υ σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη

Αστέριος Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος

ία Σαράντη, 5. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, , 6.Θωµάς Καπλάνης

τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

1 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

/2012 

5654 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου 

υ ύστερα από την υπ’ αριθ. 25059/03-

τα επτά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής 

Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

Θωµάς Καπλάνης, τακτικά µέλη Ο.Ε.,   
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Αριθµός θέµατος: έκτακτο  

 

 

 

 Κατακύρωση του διαγωνισµού «Εσωτερικές διαρρυθµίσεις & 

επισκευές – αναβάθµιση ∆ηµοτικού Θεάτρου Πολυγύρου» 

(Προµήθεια ειδών επίπλωσης) 

Αριθµός Απόφασης: 299 

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

πρακτικών. 

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής, µετά την 

αποδοχή των µελών της Επιτροπής, λόγω του κατεπείγοντας να συζητηθεί ως έκτακτο πριν από την ηµερήσια 

διάταξη και ανέφερε ότι όπως καλά γνωρίτα εξής: 

Στον Πολύγυρο και στο δηµοτικό κατάστηµα, σήµερα στις 19 του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2012 ηµέρα 

της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 

διαγωνισµών του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., η οποία συγκροτήθηκε µε το υπ. αριθµ. 2686/2012 

πρακτικό διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης και εγκρίθηκε µε την υπ. αριθµ. 13/2012 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να ανοίξει τις οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν στο 

διαγωνισµό για τις «εσωτερικές διαρρυθµίσεις και επισκευές – αναβάθµιση δηµοτικού θεάτρου Πολυγύρου 

(προµήθεια ειδών επίπλωσης», όπως αναφέρεται στην αριθµ. Φ6ζ/21416/2012 διακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, ήταν παρόντες: 

 

1. Αθανάσιος Τάσιος, Πρόεδρος 

2. Άννα Πανταζή, µέλος 

3. ∆ηµήτριος Τζιότζιος, µέλος 

 

Στη συνεδρίαση αυτή ανοίχθηκαν οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, οι οποίες έχουν ως εξής: 

1. Η εταιρεία «ΧΑΡΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» προσέφερε τα παρακάτω: 
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A/A
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ∆ΑΠΑΝΗ

1
Κάθισµα θεάτρου, µε 
επένδυση υφάσµατος ΤΕΜ 348,00 430 149.640,00

2

Γραφείο, διαστάσεων 
160Χ080Χ075 µε 
κρεµαστή συρταριέρα 
(2Σ+1Μ) ΤΕΜ 247,00 1 247,00

3
Τροχήλατη συρταριέρα 
(3Σ+1Μ) ΤΕΜ 137,00 1 137,00

4

Βιβλιοθήκη, κάτω πόρτες - 
πάνω ανοικτή, µε ράφια, 
διαστάσεων 
084Χ042Χ195 ΤΕΜ 247,00 1 247,00

5

Κάθισµα εργασίας, 
τροχήλατο, µε µεσαία 
πλάτη, µε µπράσα, µε 
ύφασµα ΤΕΜ 127,00 2 254,00

6

Ντουλάπα ανοικτή 
διαστάσεων 
(0,90Χ0,65Χ2,40Υ) ΤΕΜ 397,40 5 1.987,00

7

Μπουντουάρ ξύλινο µε 
καθρέφτη µε σκαµπώ 
ξύλινο διαστάσεων 
(0,70Χ1,80Υ) ΤΕΜ 367,00 5 1.835,00

8
Καλόγηρος µε 
οµπρελοθήκη ΤΕΜ 57,00 5 285,00

9
Καθρέπτης ξύλινος 
διαστάσεων (0,75Χ2,40Υ) ΤΕΜ 187,00 5 935,00

10 Σετ βρύσης µε λεκανάκι ΤΕΜ 267,00 5 1.335,00
156.902,00
36.087,46

192.989,46ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ

 

 

Η επιτροπή έχοντας υπόψη: 

α) Το αριθµ. 2686/2012 πρακτικό διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης που εγκρίθηκε µε την υπ. αριθµ. 13/2012 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
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β) Την υπ. αριθµ. 246/2012 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών 

της υπ. αριθµ. 002/2011 µελέτης της τεχνικής υπηρεσίας. 

γ) Το από 29-10-2012 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής της 

διενέργειας διαγωνισµών 

δ) Το από 12/11/2012 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προσφορών 

στ) Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 23 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

ζ) Κάθε νόµιµη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισµού. 

 

Γ Ν Ω Μ Ο ∆ Ο Τ Ε Ι 

Υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισµού για τις εσωτερικές διαρρυθµίσεις & επισκευές – αναβάθµιση 

δηµοτικού θεάτρου Πολυγύρου (προµήθεια ειδών επίπλωσης) στην εταιρεία «ΧΑΡΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙ∆ΗΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε.», διότι τα προσφερόµενα από αυτή είδη, όπως περιγράφονται στην τεχνική προσφορά της, 

καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας και έχουν σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά τη 

χαµηλότερη τιµή. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη 

α) Το αριθµ. 2686/2012 πρακτικό διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης που εγκρίθηκε µε την υπ. αριθµ. 13/2012 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

β) Την υπ. αριθµ. 246/2012 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών 

της υπ. αριθµ. 002/2011 µελέτης της τεχνικής υπηρεσίας. 

γ) Το από 29-10-2012 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής της 

διενέργειας διαγωνισµών 

δ) Το από 12/11/2012 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προσφορών 

στ) Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 23 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

ζ) Κάθε νόµιµη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισµού. 

Και µετά από διαλογική συζήτηση που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών της Επιτροπής 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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Α. Εγκρίνει το από 19.11.2012 πρακτικό αξιολόγησης 

Β. Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής του διαγωνισµού 

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα στην εταιρεία «ΧΑΡΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

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

του συµφωνητικού 

Στην απόφαση µειοψήφισε ο κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     299/2012 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  10η ∆εκεµβρίου 2012 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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