
 

 

 

                         

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 4/2013

Στov Πoλύγυρo σήµερα πρώτη (1η) Μαρτ

Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση

3385/21-2-2013 πρόσκληση τoυ Πρoέδρ

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος

∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 5. Θωµάς Καπλάνης

Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Μπογδάνος

 

Αριθµός θέµατος: 5ο  Έγκριση

Θεατρικού
Αριθµός Απόφασης: 34 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

  Πολύγυρος  01-03-201

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /41

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

 

poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

3 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

Μαρτίου 2013 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα

εδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα

έδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη

Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος

Θωµάς Καπλάνης, τακτικά µέλη Ο.Ε, 6. Σιµώνης Ιωάννης, αναπληρωµατικό

Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 2. Πλιάκος Αστέριος

Έγκριση ή µη του πρακτικού αξιολόγησης

Θεατρικού εξοπλισµού» 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   
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Οικονοµικής επιτροπής  του  

τικό Κατάστηµα του ∆ήµου 

υ ύστερα από την υπ’ αριθ. 

Ν. 3852/10. 

από τα επτά µέλη της Οικονοµικής 

∆ηµήτριος, 3.Μαρία Σαράντη, 4. 

Ιωάννης, αναπληρωµατικό µέλος 

Πλιάκος Αστέριος, τακτικό µέλος Ο.Ε 

αξιολόγησης για την «Προµήθεια 

ΑΔΑ: ΒΕΔΧΩΞΜ-ΝΒΔ
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     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρoς της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 5
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

ανέφερε τα εξής: Όπως καλά γνωρίζετε έγινε ο διαγωνισµός για την «Προµήθεια Θεατρικού 

Εξοπλισµού» στις 28/01/2013 και συντάχθηκε από την αρµόδια επιτροπή το σχετικό πρακτικό, 

το οποίο έχει ως εξής: 

Στις 28 Ιανουαρίου 2013, συνήλθε η αρµόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, η οποία 

αποτελείται από τους 1) Κωνσταντία Ψαθά, Πρόεδρος, 2) Καραµούζη Παναγιώτα, µέλος και 3) 

Ιωάννης Μαρινούδης, µέλος, για την «Προµήθεια Θεατρικού Εξοπλισµού», προκειµένου να 

διενεργήσει τον ανοικτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό, όπως αναφέρεται στην αριθ. 

Φ6ζ/21421/3-10-2012 διακήρυξη του ∆ηµάρχου Πολυγύρου. 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη το από 30-10-2012 πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών του ανοιχτού διαγωνισµού της παραπάνω προµήθειας, προέβη στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών των διαγωνιζόµενων και αποφάσισε να κάνει δεκτούς στο διαγωνισµό τους 

παρακάτω: 

1. BON STUDIO ΑΕΒΕ 

2. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ 

Ενώ απορρίπτεται από τον διαγωνισµό η εταιρία ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α. 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ/CAL ΤΕΧΝΙΚΗ επειδή: 

− Οι υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής της προµήθειας των εταιριών Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.Ε. 

και ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ/ATEL, δεν έχουν σφραγίδα της εταιρίας 

ή θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

− Από την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της προµήθειας της εταιρία MS LIGHTING δεν 

προκύπτει ότι είναι αντιπρόσωπος των κατασκευαστικών οίκων ROBE, ETC, GRIVEN, 

COEMAR και  ZERO88, παρά αναφέρει µόνο ότι «δουλεύει» τα παραπάνω προϊόντα. 

− Σύµφωνα µε τους ισολογισµούς που µας κατέθεσε εµφανίζονται ζηµιές για τα τελευταία 

δύο έτη. 

ΑΔΑ: ΒΕΔΧΩΞΜ-ΝΒΔ
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Στη συνέχεια υποβλήθηκε ένσταση της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ/CAL ΤΕΧΝΙΚΗ, κατά του από 28.01.2013 πρακτικό 

της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και µε την οποία ζητά 1) να αξιολογηθεί εκ νέου, 

αρµοδίως, η προσφορά µας στον συγκεκριµένο ∆ιαγωνισµό, 2) να επιτραπεί στην εταιρεία 

µας η συµµετοχή στα επόµενα στάδια του διαγωνισµού, 3) να γίνει δεκτή στο σύνολό της η 

παρούσα Ένσταση – Προσφυγή και 4) να ανακληθεί άλλως ακυρωθεί το προσβαλλόµενο 

από 28-01-2013 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

Στις 25 Φεβρουαρίου του 2013, συνήλθε η Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 

διαγωνισµών, προκειµένου να αξιολογήσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν και παράλληλα 

να εξετάσει την µε αριθ. 1772/29-01-2013 ένσταση της ατοµικής επιχείρησης µε την 

επωνυµία ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ/CAL ΤΕΧΝΙΚΗ. 

Η επιτροπή έχοντας υπόψη: 

Α. Το υπ’ αριθ. 2686/2012 πρακτικό διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης που εγκρίθηκε µε την 

υπ’ αριθ. 13/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

Β. Την υπ’ αριθ. 244/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης των 

τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2/2011 µελέτη της τεχνικής υπηρεσίας για την 

«Προµήθεια θεατρικού εξοπλισµού». 

Γ. Τα από 30-10-2012 & 28-01-2013 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. 

∆. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23 της υπ’ αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 

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

Ε. Την 1772/29-1-2013 ένσταση της εταιρίας ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - CAL 

ΤΕΧΝΙΚΗ. 

ΣΤ. Τις προσφορές των εταιριών BON STUDIO ΑΕΒΕ και ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ 

Ζ. Κάθε νόµιµη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισµού. 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ 

ΑΔΑ: ΒΕΔΧΩΞΜ-ΝΒΔ
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Α. Αποδέχεται την ένσταση της εταιρίας ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – CAL 

ΤΕΧΝΙΚΗ µόνο όσον αφορά τους ισολογισµούς της εταιρίας και την απορρίπτει για α) τις 

υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής της προµήθειας των εταιρειών Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.Ε. & 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ /ATEL και β) την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής 

της προµήθειας της εταιρίας MS LIGHTING, σύµφωνα µε το από 28-1-2013 πρακτικό της 

Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. 

Β. Κάνει δεκτές τις τεχνικές προσφορές των εταιριών BON STUDIO ΑΕΒΕ και ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ, διότι καλύπτουν πλήρως τους ουσιώδεις όρους των τεχνικών 

προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2/2011 µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Γ. Είναι υπέρ της συνέχισης του διαγωνισµού στο επόµενο στάδιο της αποσφράγισης των 

οικονοµικών προσφορών µετά την έγγραφη κοινοποίηση της ηµεροµηνίας στους 

διαγωνιζόµενους. 

Κατόπιν η εταιρία «ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – CAL ΤΕΧΝΙΚΗ» υπέβαλλε 

νέα ένσταση κατά του από 25-02-2013 πρακτικό αξιολόγησης διαγωνισµού της επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισµού, µε την οποία 1) Να αξιολογηθεί εκ νέου, η προσφορά στο 

συγκεκριµένο διαγωνισµό, 2) να επιτραπεί στην εταιρία µας η συµµετοχή στα επόµενα 

στάδια του διαγωνισµού για τα τµήµατα: Εξοπλισµός σκηνής θεάτρου και Ηλεκτρολογική 

εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευµάτων. 

H Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τα από 30-10-2012 & 28-01-2013 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23 της υπ’ αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 

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

3. Τις 1772/29-1-2013 & 3706/26-02-2013 ενστάσεις της εταιρίας ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α. 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - CAL ΤΕΧΝΙΚΗ. 

4. Τις προσφορές των εταιριών BON STUDIO ΑΕΒΕ και ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ 

5. Κάθε νόµιµη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισµού 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

∆έχεται λέξη προς λέξη το πρακτικό (Γνωµοδότηση της επιτροπής) σε σχέση µε τις ενστάσεις 

της εταιρείας ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - CAL ΤΕΧΝΙΚΗ κατά του πρακτικού 

της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού σε σχέση µε τις τεχνικές προσφορές του 

διαγωνισµού που έγινε στις 28ης Ιανουαρίου 2013 για την προµήθεια θεατρικού εξοπλισµού τις 

οποίες και απορρίπτει και εγκρίνει το πρακτικό αυτό. ∆ιατάσσει την συνέχιση του διαγωνισµού 

στο επόµενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών και την επαναφορά του 

θέµατος στην Οικονοµική Επιτροπή για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  34/ 2013 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  1η Μαρτίου 2012 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: ΒΕΔΧΩΞΜ-ΝΒΔ


