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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 23/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την ογδόη (8η) Ιουλίου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτρoπή, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεµάτων. 

 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., 3.  Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4. 

Παπανικολάου Ευτυχία, 5. Σαράντη Μαρία τακτικά µέλη Ο.Ε.  

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

τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

 

Αριθµός θέµατος: 6ο Έγκριση ή µη της γνωµοδότησης επί των 

ενστάσεων για την «Προµήθεια ειδών 

κρεοπωλείου» για την οργάνωση και λειτουργία 

της κατασκήνωσης Μεταµόρφωσης Χαλ/κής 

Αριθµός Απόφασης: 223 

     

 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 στα μέλη της 

επιτροπής ότι στις 4 Ιουλίου 2014, συντάχθηκε η γνωμοδότηση επιτροπής αξιολόγησης 

για την «Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου» για την κατασκήνωση Μεταµόρφωσης το οποίο 

έχει ως εξής: 
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Στον Πολύγυρο και στο δηµοτικό κατάστηµα, σήµερα στις 4 του µήνα Ιουλίου του έτους 

2014 ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 11:00 συνήλθε η επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισµού προµηθειών του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., η οποία συγκροτήθηκε µε την 

αριθ. 13/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αποτελούµενη από τους υπαλλήλους του 

∆ήµου Πολυγύρου: 

1. Μαρία Θεόδωρου, Πρόεδρος 

2. Γούτας Θεόδωρος, µέλος 

3. Ευδοκία Μαστοράκη, µέλος 

 

Προκειµένου να γνωµοδοτήσει για την ένσταση που υποβλήθηκε στις 01/07/2014 από τον 

συµµετέχοντα κ. Στυλιανό Παυλούδη στον πρόχειρο διαγωνισµό προµήθειας ειδών 

κρεοπωλείου για την κατασκήνωση Μεταµόρφωσης ∆ήµου Πολυγύρου 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1) Την διακήρυξη του διαγωνισµού 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 6 του ΕΚΠΟΤΑ 

3) Το από 30/06/2014 πρακτικό διενέργειας διαγωνισµού της Επιτροπής 

4) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 12075/01-07-2014 ένσταση του διαγωνιζόµενου προµηθευτή κ. 

Στυλιανού Παυλούδη κατά του πρακτικού διενέργειας του παραπάνω διαγωνισµού 

5) Το γεγονός ότι η παραπάνω ένσταση υποβλήθηκε εµπρόθεσµα στην Επιτροπή 

διαγωνισµού 

 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ 

 

 

1) Η επιτροπή γνωµοδοτεί υπέρ της απόρριψης της υπ’ αριθ. πρωτ. 12075/01-07-2014 

ένστασης διότι το έντυπο οικονοµικής προσφοράς που υπέβαλε είναι ασαφές και ως 

προς τη ποσότητα των προσφερόµενων ειδών και ως προς την προσφερόµενη τιµή. 

Κατά συνέπεια σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 6 του ΕΚΠΟΤΑ η προσφορά δεν 

µπορεί να γίνει απ0οδεκτή αν και στους όρους της διακήρυξης δεν αναγράφεται ρητά 
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ότι η προσκόµιση διαφορετικού εντύπου οικονοµικής προσφοράς επιφέρει τον 

αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου. 

2) Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνει την κατακύρωση του 

διαγωνισµού στην προµηθεύτρια Αικατερίνη Καµαργιώτη διότι το προσφερόµενο από 

αυτήν είδος καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας και έχει τη 

χαµηλότερη τιµή. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη όλα 

τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού, και μετά το διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των 

μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

Α. Εγκρίνει την από 04/07/2014 γνωµοδότηση επιτροπής αξιολόγησης  

Β. Αποδέχεται την πρότασης της επιτροπής του διαγωνισµού  

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην Αικατερίνη Καµαργιώτη. 

∆. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της παρούσας σύµβασης. 

 

Στην εν λόγω απόφαση µειοψήφησε η κ. Μαρία Σαράντη, τακτικό µέλος της Ο.Ε. 

  

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  223/ 2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  8η Ιουλίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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