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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 35/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή ογδόη (28η) Αυγούστου 2014 και ώρα  12:00  στo 

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση, λόγω 

κινδύνου λήξης των προθεσµιών για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, η Οικονοµική 

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 15733/28.08.2014. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2., Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3. 

Σαράντη Μαρία, 4. Πλιάκος Αστέριος, 5. Παπανικολάου Ευτυχία τακτικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Σταµούδης Ελευθέριος, αντιπρόεδρος της Ο.Ε., 2. Θωµάς Καπλάνης, 

τακτικά µέλη Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 4ο Καθορισµός όρων διακήρυξης για την «Προµήθεια 

υλικών αντλιοστασίων», συγκρότηση επιτροπής 

διαγωνισµού και διάθεση της πίστωσης 
Αριθµός Απόφασης: 261 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι η Οικονοµική 

Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την έγκριση µελέτης και τεχνικών προδιαγραφών για την 

προµήθεια υλικών αντλιοστασίων σύµφωνα µε Α) τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 

2286/95,τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ, την 

Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

(Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B), σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 66/14  µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Τµήµα Τεχνικών Έργων. 
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        Η προµήθεια αυτή, ο προϋπολογισµός δαπάνης της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 

406.504,07 € χωρίς Φ.Π.Α. θα εκτελεσθεί µε ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις 

σχετικές διατάξεις τις υπ’ αριθ.  11389/93  απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, τον Ν. 

2286/95 (ΦΕΚ 19/τΑ΄/1995), τον Ν.3463/06 & τον Ν. 3852/10. 

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

µελέτης προϋπολογισµού και τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια υλικών 

αντλιοστασίων, προϋπολογισµού δαπάνης 406.504,07 € χωρίς Φ.Π.Α για την διενέργεια του 

διαγωνισµού. 

            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. 66/14 µελέτη της ∆/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα Τεχνικών Έργων & µετά 

από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την εκτέλεση της προµήθειας : «Προµήθεια υλικών αντλιοστασίων» 

προϋπολογισµού 406.504,07 €, χωρίς Φ.Π.Α. µετά από δηµόσιο διεθνή ανοικτό µειοδοτικό 

διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης την συµφερότερη προσφορά. 

Β. Εγκρίνει την αριθµ. 66/2014 µελέτη, προϋπολογισµού 500.000,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α.) 

Γ. Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 50.000,00 ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 

02.25.7135.018 του προϋπολογισµού του έτους 2014 και στο όνοµα του δικαιούχου 

∆. Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης του δηµόσιου διεθνή ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, 

που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 

1. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ/114/Α΄/08.06.2006): «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων». 

2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ/87/Α΄/07.06.2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
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3. Την υπ’ αριθ. 11389/08.03.1993 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ/185/Β΄/23.03.1993): «Ενιαίος 

Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

4. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ/19/Α΄/01.02.1995): «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και 

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

5. Το Π.∆.118/2007 (ΦΕΚ/150/Α/10.07.2007): «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου 

(ΚΠ∆)». 

6. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ/247/Α΄/27.11.1995): «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

7. Την οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης 

Μαρτίου 2004 (ΕΕ αριθµ. L134/30.04.2004): «περί συντονισµού των διαδικασιών 

σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των 

ταχυδροµικών υπηρεσιών», όπως ισχύει. 

8. Το Π.∆. 59/2007 (ΦΕΚ/63/Α΄/16.03.2007): «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 

στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 

συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των 

ταχυδροµικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε». 

9. Ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ/267/Α΄/03.12.2007): «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013». 

10. Ο Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ/173/Α΄/30.09.2010): «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δηµόσιων συµβάσεων – Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 

89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την οδηγία 92/13/ΕΚ 

του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την 

οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης 

∆εκεµβρίου 2007 (L335). 

Καθώς και από τις ακόλουθες αποφάσεις: 

� Την υπ’ αριθµ. 148/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πολυγύρου 

µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση της προµήθειας. 

� Την υπ’ αριθµ. …/2014 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πολυγύρου 

Χαλκιδικής µε την οποία εγκρίθηκαν η µελέτη και οι τεχνικές προδιαγραφές της 

προµήθειας. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο: Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση της προµήθειας 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 406.504,07 

ευρώ (€) χωρίς Φ.Π.Α. ή 500.000,00 Ευρώ (€) µε Φ.Π.Α. 23% και χρηµατοδοτείται από 

ίδιους πόρους. 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Χρόνος και τόπος του διαγωνισµού 
  
 Η ηµεροµηνία αποστολής της ∆ιακήρυξης στην επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι η 05/09/2014. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 04/11 /2014, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα από 10,30 µέχρι 11,00 (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρµόδιας 
Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού. Ο τόπος διεξαγωγής θα είναι τα γραφεία του ∆ήµου 
στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, που 
είναι η προϊσταµένη αρχή διενέργειας του διαγωνισµού, από τους συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό ή αποστέλλονται µέσω του ταχυδροµείου (ΕΛΤΑ και ιδιωτικές εταιρείες 
µεταφοράς αλληλογραφίας), στη ∆ιεύθυνση : ∆ήµος Πολύγυρου, Εµµανουήλ Παππά 10, 
Πολύγυρος Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63100.  Οι προσφορές θεωρούνται εµπρόθεσµες και γίνονται 
αποδεκτές εφόσον κατατεθούν ή παραδοθούν πριν την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα 
λήξης παράδοσης προσφορών. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω 
ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των 
προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως περιγράφεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’». 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο : Λήψη πληροφοριών 
  
 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν να λάβουν γνώση των τευχών 
δηµοπράτησης ή πρόσθετων πληροφοριών σχετικών µε το διαγωνισµό έως και 
δεκατέσσερις (14) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, δηλαδή 
έως και  21-10-2014. Εφόσον, από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα 
τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή 
αποστέλλονται σ’ αυτούς και µέσω του ταχυδροµείου (ΕΛΤΑ και ιδιωτικές εταιρείες 
µεταφοράς αλληλογραφίας) µε δική τους χρέωση, µέσα σε τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες 
από τη λήψη της σχετικής αίτησης.  
 

Σε κάθε ενδιαφερόµενο θα χορηγείται µία µόνο σειρά τευχών δηµοπράτησης. 
Οι παραλήπτες των τευχών δηµοπράτησης υποχρεούνται άµεσα να τα ελέγξουν από 
άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό 
σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωστοποιήσουν 
εγγράφως στον ∆ήµο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της 
νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας των παραληφθέντων 
τευχών δηµοπράτησης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
∆ιεύθυνση λήψης πληροφοριών :  
∆ήµος Πολυγύρου, ∆/νση Τ. Υ. , Εµµανουήλ Παππά 10,Πολύγυρος Χαλκιδικής, Τ.Κ. 

63100 
Τηλέφωνο : 2371025120 
FAX : 2371025194 
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ΑΡΘΡΟ 5ο : ∆εκτοί στο διαγωνισµό 
  
 Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί :  

1. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά.  
2. Ενώσεις κατασκευαστών ή και προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  
3. Συνεταιρισµοί Κατασκευαστών ή και Προµηθευτών.  
4. Κοινοπραξίες Κατασκευαστών ή και Προµηθευτών.  
 
Οι Ενώσεις, Συνεταιρισµοί και Κοινοπραξίες Κατασκευαστών ή και Προµηθευτών, 

δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν την 
προσφορά, αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599 περί 
συστάσεως του αντιστοίχου νοµικού σχήµατος, εφ’ όσον καταστούν ανάδοχοι. Η 
επιλεγείσα ένωση, συνεταιρισµός ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξη τούτο σε διάστηµα 
δέκα ηµερών, το αργότερο, από την κοινοποίηση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας εάν 
κατακυρωθεί σε αυτό το σχήµα η σύµβαση.  
  
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: Στοιχεία του διαγωνισµού 
  
 Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που 
θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής : 

1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ»                   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»       
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

3. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»                     
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

4. «ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ∆ιευκρινίσεις για τους όρους της ∆ιακήρυξης 
 

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες 
ή διευκρινήσεις για το περιεχόµενο της προκήρυξης και των παραρτηµάτων της µέχρι και 
οχτώ (8) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται 
το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας.                                      
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 
απαντήσεις εκ µέρους του ∆ήµου. 
 

Οι αιτήσεις για παροχή διευκρινίσεων ή για συµπληρωµατικές πληροφορίες θα 
πρέπει να απευθύνονται στο ∆ήµο (∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Υπόψη Γ. 
Παπασαραφιανού,  Εµµανουήλ Παππά 10, Τ.Κ. 63100, τηλ. 2371025120 ή FAX 
2371025194  
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Η ∆/νση Τεχν. Υπηρεσιών θα απαντήσει σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν 

εντός των παραπάνω διαστηµάτων και σε όλους όσους έχουν παραλάβει την προκήρυξη.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο: Κανόνες δηµοσιότητας της διακήρυξης 
 
 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου Πολυγύρου, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. 
Η περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση στην 
Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 05/09/2014 και θα 
δηµοσιευτεί: 

1. Στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ).  

2. Στον Ελληνικό τύπο  

3. Στο ΕΒΕ Χαλκιδικής και τον ΕΟΜΜΕΧ  

Η περίληψη της Προκήρυξης αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου. 
Η περίληψη της Προκήρυξης αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την 
Αναθέτουσα Αρχή, στην δε Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

4. Συγκροτεί την επιτροπή για την διενέργεια του διαγωνισµού ως εξής: 

 

Τακτικά µέλη: 

1. Παπασαραφιανός Γεώργιος, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

2. Πατσιούρα Αναστασία, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

3. Γούτας Θεόδωρος, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

 

Αναπληρωµατικά τέλη: 

1. Σαραφίδης Κων/νος, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

2. Κυπριώτης Ιωάννης, Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. 

3. Μανίκα Μαρία, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

Ορίζει πρόεδρο της επιτροπής τον Παπασαραφιανός Γεώργιος, ∆ιπλ. Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός Π.Ε., µε αναπληρώτρια την Πατσιούρα Αναστασία, ∆ιπλ. Μηχανολόγος 

Μηχανικός Π.Ε. 
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Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  261/ 2014 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  28η Αυγούστου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: Ω0ΙΘΩΞΜ-ΑΔΥ
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