
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 11/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την τετάρτη (4η) Ιουνίου 2015 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα του 

∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η Οικονοµική Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 

9774/02-06-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής πραγµατοποιήθηκε από τον Αντιδήµαρχο κ. Χρήστο 

Βορδό, λόγω απουσίας του ∆ηµάρχου κ. Αστέριου Ζωγράφου. 

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

απουσίας του τακτικού µέλους κ. Κανταρά Αναστάσιου, παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος ο κ. 

Βασίλειος Λαφαζάνης. 

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

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Χρήστος Βορδός, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Καραφουλίδης 

Αναστάσιος, 4. Ζαβράκογλου Άγγελος, 5. Βασιλάκης Αθανάσιος, 6. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη 

Ο.Ε., 7. Βασίλειος Λαφαζάνης, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο    Έγκριση ή µη του πρακτικού για την: «Προµήθεια 

καυσίµων 2015» 

Αριθµός Απόφασης: 96 

 

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

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο Αντιδήµαρχος Χρήστος Βορδός, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι όπως καλά 

γνωρίζετε στις 3 Ιουνίου 2015 συνήλθε η αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για 

προµήθειες 2015, σε ανοικτή συνεδρίαση για την ηλεκτρονική αποσφράγιση, έλεγχο και 

αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών της προµήθειας µε τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων έτους 

2015» και συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό το οποίο έχει ως εξής: 

 Στο Πολύγυρο Χαλκιδικής και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 

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. Φ6στ/9820/3-6-2015 Πρόσκληση της Προέδρου 
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της,  για την ηλεκτρονική αποσφράγιση, έλεγχο και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών της 

προµήθειας µε τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015”. Η Προµήθεια διενεργείται 

σύµφωνα µε την υπ'αριθµ. 10/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, µε προϋπολογισµό δαπάνης 

641.523.73€ (χωρίς ΦΠΑ) ενώ η έγκριση των όρων του ∆ιαγωνισµού έγινε µε την υπ'αριθµ. 

61/2015 (Α∆Α: 7Π9ΑΩΞΜ-Μ1Η) Απόφαση Ο.Ε. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, συγκροτήθηκε µε την υπ'αριθµ. 2/2015 Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πολυγύρου και αποτελείται από τους:  

1)  Ψαθά Κωνσταντία, Υπάλληλο ∆ήµου Πολυγύρου, Πρόεδρος, 

2) Κοζάρη Χριστίνα, υπάλληλο ∆ήµου Πολυγύρου, Τακτικό µέλος, 

3) Μαρινούδη Ιωάννη, υπάλληλο ∆ήµου Πολυγύρου, Τακτικό Μέλος, 

οι οποίοι και παρέστησαν. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών 

προσφορών του µε ηλεκτρονικού αριθµού 9116,1 ∆ιαγωνισµού από το πληροφοριακό  σύστηµα 

Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ, από ένα τερµατικό Η/Υ του τµήµατος προµηθειών ∆. Πολυγύρου. Η  αποσφράγιση 

έγινε µε τους ηλεκτρονικούς κωδικούς των κ.κ. Ψαθά Κωνσταντία και Ιωάννη Μαρινούδη. Στην κ. 

Κοζάρη Χριστίνα δεν δόθηκε κωδικός και η ίδια κατέθεσε (αρ. πρωτ. 7874/13-5-2015) έγγραφο 

προς την Πρόεδρο  σχετικά µε το θέµα, µε την παράκληση να σηµειωθεί στα πρακτικά.  

Στη συνεδρίαση αυτή ανοίχθηκε ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς, η οποία έχει ως 

εξής: 

1. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αρ.ηλ. προσφοράς 10885) 

  α. Πετρέλαιο κίνησης – έκπτωση 0% (µηδέν τοις εκατό) 

  β. Βενζίνη αµόλυβδη – έκπτωση 0% (µηδέν τοις εκατό) 

  γ. Πετρέλαιο θέρµανσης – έκπτωση 0% (µηδέν τοις εκατό) 

 

Η επιτροπή έχοντας υπόψη: 

Α. Την υπ. Αριθµ. 2/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Β. Την υπ. αριθµ. 61/2015 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών 

προδιαγραφών της υπ αριθµ. 10/2015 µελέτης της τεχνικής υπηρεσίας για την “Προµήθεια 

καυσίµων έτους 2015”. 

Γ. Το υπ. αριθµ. Φ6ζ/9807/2-6-2015 1ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης 

του διαγωνισµού, τον έλεγχο γνησιότητας εγγυητικής επιστολής και το γεγονός ότι δεν 

υποβλήθηκαν, ούτε µέσω συστήµατος ούτε στο κεντρικό πρωτόκολλο, ενστάσεις κατά του άρθρου 

12 της διακήρυξης. 

∆. 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. 
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 Ε. Κάθε νόµιµη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισµού. 

 

1. Γ Ν Ω Μ Ο ∆ Ο Τ Ε Ι 

Υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων 2015, στον 

ΦΡΑΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ (Α.Φ.Μ. 022084343), διότι είναι η µοναδική 

προσφορά και τα προσφερόµενα από αυτόν είδη, όπως περιγράφονται στην τεχνική προσφορά του, 

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

προσφορά τη χαµηλότερη τιµή. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε. και έλαβε υπόψη το 

από 3-6-2015 2ο πρακτικό ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού, το γεγονός ότι δεν 

υποβλήθηκαν ενστάσεις & µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

1. Αποδέχεται το από 3-6-2015 2ο πρακτικό ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια καυσίµων έτους 2015» 

2. Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής του διαγωνισµού 

3. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα στον ΦΡΑΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ (Α.Φ.Μ. 

022084343), µε οικονοµική προσφορά επτακοσίων ογδόντα εννιά χιλιάδων εβδοµήντα 

τεσσάρων ευρώ και δέκα επτά λεπτών (789.074,17),  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% . 

4. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο ή τον Αντιδήµαρχο Πολυγύρου κ. 

Χρήστο Βορδό για την υπογραφή του συµφωνητικού 

Στην εν λόγω απόφαση µειφοψήφησαν οι κ.κ. Τσινάς Αργύριος, τακτικό µέλος Ο.Ε. και 

Βασίλειος Λαφαζάνης, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

    Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  96 / 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  4η  Ιουνίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
κ.α.α. 

 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡ∆ΟΣ 
  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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