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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 13/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή ογδόη (28η) Μαΐου 2013 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 9646/22.05.2013 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα 

µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

       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. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, 

Αντιπρόεδρος Ο.Ε, 3.Μαρία Σαράντη, 4. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 5, Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 6. 

Πλιάκος Αστέριος, τακτικά µέλη Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Θωµάς Καπλάνης, τακτικό µέλος Ο.Ε.. 

 

Αριθµός θέµατος: έκτακτο Έγκριση κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισµού για 

την εργασία «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων 

παραλιών ∆ήµου Πολυγύρου έτους 2013»  
Αριθµός Απόφασης: 111 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής, και  μετά την αποδοχή των 

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

διάταξη και κάλεσε τα μέλη της Οικονοµικής επιτροπής να εγκρίνουν το από 22.05.2013 

πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών της επιτροπής διαγωνισµού καθώς και το από 

22.05.2013 πρακτικό αξιολόγησης του διαγωνισµού και να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του 

πρόχειρου µειοδοτικού  για την εργασία «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών 

∆ήµου Πολυγύρου έτους 2013» έχοντας υπόψη : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, 

2) Την παρ. 2 του άρθρου 209 και την παρ. 1 του άρθρου 273  του Ν. 3463/2006, 3) 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, 4) τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηµατικά 

όρια, 5) την αριθ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφαση  του Υπουργού 
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Οικονοµικών, 6) την παρ. 5 του άρθρου 11 του Π.∆. 28/1980, 7) Την αριθ. 100/2013 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής περί «έγκρισης εκτέλεσης της εργασίας “Ναυαγοσωστική κάλυψη 

πολυσύχναστων παραλιών ∆ήµου Πολυγύρου, προϋπολογισµού 73.800,00 ευρώ, µε πρόχειρο 

µειοδοτικό διαγωνισµό”, 8) το από 22.05.2013 πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών 

της επιτροπής του διαγωνισµού, 9) το από 22.05.2013 πρακτικό αξιολόγησης του διαγωνισµού 

Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών ∆ήµου Πολυγύρου 2013, 10) κάθε νόµιµη 

διαδικασία που προηγήθηκε της διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου & µετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει το από 22.05.2013 πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών της 

επιτροπής του διαγωνισµού καθώς και το από 22.05.2013 πρακτικό αξιολόγησης του 

διαγωνισµού. 

Β. Αποδέχεται την πρότασης της επιτροπής του διαγωνισµού 

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού στην εταιρία 

«Κατασκευαστική – Ναυαγοσωστική Μ.Ε.Π.Ε.», η οποία προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή. 

Η προσφερθείσα τιµή της µειοδότριας εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 73.062,00 €, 

συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 

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

για την υπογραφή της σχετικής εργολαβικής σύµβασης για την εκτέλεση του έργου 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  111/ 2013 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  28η Μαΐου 2013 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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