
 

 

 

                         

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 9/2013

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη έκτη

του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη

την υπ’ αριθ. 6943/12.04.2013 πρόσκληση

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος Πρόεδρος

Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 5. Πλιάκος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Μπογδάνος

 

 

 

 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  Πολύγυρος  11-04-201

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /6846

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

 

poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

9/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

έκτη (16η) Απριλίου 2013 και ώρα  12:00  στo

έκτακτη συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Π

πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 

της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη

Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2.Μαρία Σαράντη, 3. ∆ήµητσας

Πλιάκος Αστέριος, 6. Θωµάς Καπλάνης, τακτικά µέλη Ο Ε

Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε 
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Οικονοµικής επιτροπής  του  

o ∆ηµoτικό Κατάστηµα 

πή Πoλυγύρoυ ύστερα από 

άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

από τα επτά µέλη της Οικονοµικής 

∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 4, 

τακτικά µέλη Ο.Ε 
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Αριθµός θέµατος: έκτακτο Έγκριση όρων διακήρυξης για την εργασία «Κοπή 

χόρτων στα οδικά δίκτυα του ∆ήµου» 

 

 

Αριθµός Απόφασης: 83 

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

τήρηση των πρακτικών. 

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: Θα πρέπει να εγκρίνουµε την µελέτη η οποία αφορά την 

εργασία «Κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα του ∆ήµου», προϋπολογισµού 49.200,00 µε πρόχειρο 

µειοδοτικό διαγωνισµό και έθεσε υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής: 

  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 103, της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 

3463/2006 

β) Την παρ. 5 του άρθρου 11 του Π.∆. 28/1980 

γ) Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν µε την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηµατικά όρια 

ε) Την αριθ. 2/45564/0026/31-7-2001 (ΦΕΚ 1066/Β΄/10-8-2001) Απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών 

στ) Την µελέτη 

ζ) Το γεγονός ότι η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 49.200 ευρώ 

η) Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό εξόδων έτους 2013 

 

στη συνέχεια ανέφερε προς τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία 

των υπηρεσιών του δήµου, απαιτείται η έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Κοπή χόρτων στα οδικά 

δίκτυα του ∆ήµου», προϋπολογισµού 49.200,00 (µε Φ.Π.Α.), µε τα χαρακτηριστικά που 

περιγράφονται στην υπό έγκριση µελέτη, µετά από πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε 

σφραγισµένες προσφορές. 

Στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί πίστωση και η σχετική δαπάνης της 

εργασίας θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.6262.002, µε τίτλο «Κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε 

κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου Πολυγύρου.» του προϋπολογισµού εξόδων έτους 2013. 

ΑΔΑ: ΒΛΩΗΩΞΜ-Ζ7Α



3 
  

 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου 

και έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 103, της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 

3463/2006 

β) Την παρ. 5 του άρθρου 11 του Π.∆. 28/1980 

γ) Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν µε την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηµατικά όρια 

ε) Την αριθ. 2/45564/0026/31-7-2001 (ΦΕΚ 1066/Β΄/10-8-2001) Απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών 

στ) Την µελέτη 

ζ) Το γεγονός ότι η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 49.200 ευρώ 

η) Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό εξόδων έτους 2013 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

∆. Συγκροτεί την επιτροπή του διαγωνισµού, που θα διενεργήσει το διαγωνισµό και θα 

αξιολογήσει τις υποβαλλόµενες προσφορές, η οποία αποτελείται από τους παρακάτω 

υπαλλήλους: 

1 Παπασαραφιανός Γεώργιος, κλάδου ΠΕ, ως πρόεδρο της επιτροπής, µε 

αναπληρωµατικό µέλος τον Ζούνη Αναστάσιο. 

2 Κυπριώτης Ιωάννης, κλάδου ΠΕ µε αναπληρωµατικό µέλος τον Αµπαρά 

Στυλιανό 

3 Χλιούµης Ανδρέας, δηµοτικός σύµβουλος µε αναπληρωµατικό µέλος τον Λακρό 

Αλέξανδρο, δηµοτικό σύµβουλο. 

Ε. ∆ιαθέτει πίστωση ποσού 49.200,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6262.002 µε τίτλο 

«Κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου Πολυγύρου.» του 

προϋπολογισµού εξόδων έτους 2013 

ΣΤ. Περίληψη της διακήρυξης του ∆ηµάρχου να δηµοσιευθεί στην τοπική εφηµερίδα:1  

                                                           
1 Εφόσον η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίσει η περίληψη της διακήρυξης να δηµοσιευτεί, τότε ο πρόχειρος µειοδοτικός 

διαγωνισµός, φανερός ή µε σφραγισµένες προσφορές, διεξάγεται αφού προηγηθεί δηµοσίευση της περίληψης της 
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- «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ», 

 

Ζ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού, που αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως2: 

1) Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 25/04/2013 ηµέρα Πέµπτη και από ώρα 10:00 

έως 11:00, ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισµού, στο δηµοτικό κατάστηµα. 

2) Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη προσφορά 

µέχρι και την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα. 

3) Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο, µε την 

απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο δήµο µέχρι την προηγούµενη ηµέρα από 

τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι προσφορές που υποβάλλονται νωρίτερα, παραµένουν 

στην Υπηρεσία και αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του διαγωνισµού κατά το στάδιο 

της αποσφράγισης µαζί µε τις υπόλοιπες. 

4) ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

και οι συνεταιρισµοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της εργασίας. 

Αυτό αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόµενου 

παρόχου στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή επαγγελµατική ένωση. 

5) Επίσης, οι διαγωνιζόµενοι - επί ποινή αποκλεισµού - µαζί µε την προσφορά τους 

πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού: 

α) Εγγύηση συµµετοχής3 ποσού που αντιστοιχεί µε το 5%, χωρίς το Φ.Π.Α. επί της 

συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της εργασίας. 

                                                                                                                                                                                 
διακήρυξης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη διενέργειά του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 

του Π.∆. 28/1980 και του άρθρου 3 του Ν. 3548/2007, ως εξής: 

α) Για τους Ο.Τ.Α. που εδρεύουν εκτός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης, σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες του νοµού 

και σε µια (1) εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού. 

β) Για τους Ο.Τ.Α. που εδρεύουν στους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, σε µια (1) ηµερήσια τοπική, µια (1) εβδοµαδιαία 

τοπική εφηµερίδα του δήµου ή νοµού (όχι πανελλήνιας κυκλοφορίας) και σε µια (1) ηµερήσια εφηµερίδα µεγάλης 

κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων που εκδίδεται στην Αττική ή Θεσσαλονίκη. 
2 Οι όροι που ακολουθούν είναι οι ελάχιστα δυνατοί που πρέπει να περιλαµβάνει µια διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού. Στη 

Οικονοµική Επιτροπή εναπόκειται να θέσει και άλλους όρους, που κρίνει απαραίτητους για τη διασφάλιση των συµφερόντων 

του Ο.Τ.Α.. Ανάλογα λοιπόν µε την προϋπολογισθείσα δαπάνη και τη σπουδαιότητα της εργασίας, µπορούν να 

προβλέπονται επιπλέον όροι στη διακήρυξη. 
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β) 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. 

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. 

γ) Εφόσον οι πάροχοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, 

υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής 

του εκπροσωπούµενου. 

6) Ο πάροχος στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία οφείλει πριν την απόφαση 

κατακύρωσης να προσκοµίσει στο ∆ήµο τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά της 

προηγούµενης παραγράφου, πλην αυτών που µπορούν να αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε 

περίπτωση µη προσκόµισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά ή 

αν από την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους και τον έλεγχο αυτών προκύψει κώλυµα 

σύναψης της σύµβασης, η κατακύρωση γίνεται σε συµµετέχοντα που προσφέρει την 

αµέσως επόµενη καλλίτερη για το φορέα προσφορά. Η κατατιθέµενη εγγύηση συµµετοχής 

του πρώτου µειοδότη στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου. 

7) Οι προσφερόµενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 

περιγράφονται στην µελέτη, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και θα 

αφορούν τον καθαρισµό από την βλάστηση (αποψίλωση, κλάδεµα), που βρίσκεται στις 

                                                                                                                                                                                 
3 Η εγγύηση συµµετοχής, ποσού ίσου µε 5% επί της προϋπολογισθείσας αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., µπορεί να ζητηθεί σε 

πρόχειρο διαγωνισµό, χωρίς όµως να είναι υποχρεωτική από το νόµο. 

ΑΔΑ: ΒΛΩΗΩΞΜ-Ζ7Α



6 
  

 

 

τάφρους, τα πρανή και τα ερείσµατα των οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στα όρια 

του ∆ήµου, η συλλογή των προϊόντων καθαρισµού, η χειρονακτική ή και µηχανική, 

φόρτωση τους σε όχηµα µεταφοράς, την µεταφορά και εκφόρτωσή τους σε κατάλληλο 

χώρο αποκοµιδής απορριµµάτων του ∆ήµου. Το έργο περιλαµβάνει τον καθαρισµό 

συνολικά 250 χλµ. ερείσµατος οδικού δικτύου εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου 

Πολυγύρου και 50 στρεµµάτων λοιπών κοινοχρήστων χώρων. Οι εργασίες θα γίνονται µε 

µηχανοκίνητα µέσα (ιδιόκτητα ή µισθωµένα) και χειρωνακτικά µε οµάδες καθαρισµού. 

Επίσης ο καθαρισµός θα γίνει µία φορά και στην συνέχεια θα επαναλαµβάνεται όπου και 

όποτε υπάρχει ανάγκη, έως την λήξη της σύµβασης. 

8) Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει σε συµµετέχοντα που θα προσφέρει τη 

χαµηλότερη τιµή, εφόσον κριθεί από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού ότι η προσφορά του 

πληροί τις προδιαγραφές της µελέτης και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισµού. 

9) Ο πάροχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύµβασης να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ύψους 5% 

επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της εργασίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. 

10) Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σύµφωνα µε τις προβλέψεις των συµβατικών 

τευχών. 

11) Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει τµηµατικά ανάλογα, µε την παράδοση των 

εργασιών µε την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιµολογίων παροχής υπηρεσιών. 

12) Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας να αναρτηθεί στον 

πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και να δηµοσιευθεί σε µια ηµερήσια ή εβδοµαδιαία 

εφηµερίδα της Χαλκιδικής, µέχρι και την 16/04/2013 

13) Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον 

ανάδοχο. 
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Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  83/ 2013 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  16η Απριλίου 2013 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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