
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 22/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή ενάτη (29η) Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα  12:00  στo 

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η Οικονοµική 

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 17113/23-09-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά  και αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής 

Επιτροπής και λόγω απουσίας των τακτικών µελών κ. Ζαβράκογλου Άγγελου και Κανταρά 

Αναστάσιου, παραβρέθηκαν τα αναπληρωµατικά µέλη οι κ. ∆ηµήτριος Κοντογιώργης & Βασίλειος 

Λαφαζάνης, αντίστοιχα, αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε. 

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. Αθανάσιος Βασιλάκης, 3.Αναστάσιος 

Καραφουλίδης, 4. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 5. ∆ηµήτριος Κοντογιώργης, 6. Λαφαζάνης 

Βασίλειος, αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε.  

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ∆ηµητριάδης Χρήστος, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος:  3ο   Έγκριση ή µη του πρακτικού για την «Προµήθεια 

λιπαντικών» 

Αριθµός Απόφασης: 205 

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

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι στις 24 

Σεπτεµβρίου 2015, και µετά την απόρριψη των ασφαλιστικών µέτρων που είχε υποβάλλει η εταιρία 

∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (Απόφαση 144/2015 ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης – 

Τµήµα Γ’ ∆ιακοπών, Μονοµελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης), συνήλθε η αρµόδια επιτροπή 

διαγωνισµού Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για το άνοιγµα και την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών του 

διαγωνισµού για την “Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών 2015”,  

 Στο Πολύγυρο Χαλκιδικής και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα, Πέµπτη 24 

Σεπτεµβρίου 2015, και ώρα 12:00 π.µ., η αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για 

Προµήθειες 2015 (αρ. Απόφαση 2/2015 Ο.Ε.), αποτελούµενη από τα πιο κάτω αναφερόµενα µέλη, 

συνήλθε, σε ανοικτή συνεδρίαση, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. Φ6ζ/16879/21-9-2015 Πρόσκληση 

της Προέδρου της, για το άνοιγµα και την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών του 

διαγωνισµού για την “Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών 2015”. Η Προµήθεια διενεργείται 
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σύµφωνα µε την υπ'αριθµ. 92/2014 µελέτη ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ενώ η έγκριση των όρων 

του ∆ιαγωνισµού έγινε µε την υπ'αριθµ. 345/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1) Ψαθά Κωνσταντίνα, - Πρόεδρος, 

2) Ζούνης Αθανάσιος, - αναπληρωµατικό µέλος, 

3) Μαρινούδη Ιωάννης, τακτικό Μέλος, 

Στη συνεδρίαση αυτή ανοίχθηκαν ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πλατφόρµας του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, οι οποίες έχουν ως εξής: 

 

Προµηθευτής 

Αρ. Ηλ. 
Προσφο

ράς 
Προϋπολογιζόµενη 
∆απάνη (µε ΦΠΑ) 

Προσφερόµενη 
τιµή (χωρίς 
ΦΠΑ) ΦΠΑ 

Συνολική 
∆απάνη 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ

Υ ∆ΗΜ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

4606 192.399,06 152.598,80 35.097,72 187.696,52 

 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχοντας υπ'όψη: 

Α. Την υπ. αριθµ. 2/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την συγκρότηση της 

Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ. 

Β. Την υπ. αριθµ. 85/2015 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής περί έγκρισης των όρων και 

των τεχνικών προδιαγραφών της υπ αριθµ. 3/2015 µελέτης της τεχνικής υπηρεσίας για την 

“Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου Πολυγύρου”. 

Γ. Τα υπ'αριθµ. 12253/2-7-2015 & 15482/1-9-2015 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης του διαγωνισµού. 

∆. Τις υπ'αριθµ. 101/2015 και 140/2015 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Ε. Την οικονοµική προσφορά της εταιρίας ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. 

ΣΤ. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23 της υπ. αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών (ΦΕΚ 185/93 τεύχος Β΄) του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Ζ. Κάθε νόµιµη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισµού. 

 

1. Γ Ν Ω Μ Ο ∆ Ο Τ Ε Ι 

Υπέρ της κατακύρωσης της οµάδας Β'(λιπαντικά) του διαγωνισµού για την “Προµήθεια 

καυσίµων και λιπαντικών 2015”, στην εταιρία ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, διότι 

τα προσφερόµενα από αυτή είδη, όπως περιγράφονται στην τεχνική προσφορά της, καλύπτουν τις 
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τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας και έχουν σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά τη 

χαµηλότερη τιµή. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη την µε 

αριθ. 144/2015 Απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης – Τµήµα Γ’ ∆ιακοπών, 

Μονοµελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης και µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει το από 24/09/2015 πρακτικό που αφορά το άνοιγµα και την αξιολόγηση των οικονοµικών 

προσφορών του διαγωνισµού για την “Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών 2015 

Β. Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής του διαγωνισµού 

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα στην εταιρία ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ και στο 

ποσό των εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτών 

(187.696,52 €) µε το Φ.Π.Α. 

∆. Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 02.10.6641.001 µε τίτλο «Προµήθεια λιπαντικών για 

µεταφορικά µέσα», 02.15.6641.001 µε τίτλο: «Προµήθεια λιπαντικών για µεταφορικά µέσα», 

02.20.6641.001 µε τίτλο: «Προµήθεια λιπαντικών για µεταφορικά µέσα», 02.25.6641.001 µε τίτλο: 

«Προµήθεια λιπαντικών για µεταφορικά µέσα» & 02.30.6641.001 µε τίτλο: «Προµήθεια λιπαντικών 

για µεταφορικά µέσα» του προϋπολογισµού του έτους 2015 και στο όνοµα του δικαιούχου. 

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

την υπογραφή του συµφωνητικού 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     205/ 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  29η Σεπτεµβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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