
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 15/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την τριακοστή πρώτη (31η) Ιουλίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα  12:00  

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

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 13653/27-07-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

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

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

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

Αναστάσιος, 4. Αθανάσιος Βασιλάκης, 5.Ζαβράκογλου Άγγελος, 6. Κανταράς Αναστάσιος, 7.Τσινάς 

Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

 

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

µικρού απορριµµατοφόρου χωρητικότητας 5 κ.µ., β) ενός (1) 

µεγάλου απορριµµατοφόρου χωρητικότητας 16 κ.µ.» 

Αριθµός Απόφασης: 146 

 

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 

30/07/2015 η επιτροπή διαγωνισµών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α 2015, συνήλθε προκειµένου να κάνει την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια α) ενός µικρού 

απορριµµατοφόρου χωρητικότητας 5 κ.µ., β) ενός (1) µεγάλου απορριµµατοφόρου χωρητικότητας 

16 κ.µ.» και συνέταξε το σχετικό πρακτικό το οποίο έχει ως εξής: 

 Στο Πολύγυρο Χαλκιδικής και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα, Πέµπτη 30 Ιουλίου 

2015, και ώρα 11:00 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/138647/30-7-2015 Πρόσκληση της 

Προέδρου της,  για την ηλεκτρονική αποσφράγιση οικονοµικής προσφοράς της προµήθειας µε 

τίτλο: “Προµήθεια α) ενός µικρού απορριµµατοφόρου χωρητικότητας 5 κ.µ. & β) ενός µεγάλου 

απορριµµατοφόρου χωρητικότητας 16 κ.µ.”. Η Προµήθεια διενεργείται σύµφωνα µε την υπ'αριθµ. 

5/2015 Μελέτη ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, µε προϋπολογισµό δαπάνης 235.772,35 € (χωρίς 
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ΦΠΑ) ενώ η έγκριση των όρων του ∆ιαγωνισµού έγινε µε την υπ'αριθµ. 54/2015 (Α∆Α: 

6Ι7ΖΩΞΜ-ΨΧ6) Απόφαση Ο.Ε. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, συγκροτήθηκε µε την υπ'αριθµ. 2/2015 (Α∆Α: ΩΖ3ΨΩΞΜ-

Α∆Λ) 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. 

Στην συνεδρίαση είχε κληθεί και η κα. Αναστασία Πατσιούρα, Μηχ. Μηχανικός Π.Ε. του 

∆ήµου Πολυγύρου, ως υπάλληλος ορισµένης ειδικότητας λόγω της φύσης της προµήθειας.  

  

Η επιτροπή αξιολόγησης αφού έλαβε υπόψη: 

α) Τις προσφορές που αναρτήθηκαν στην Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιεθνή 

∆ιαγωνισµό και οι οποίες ηλεκτρονικά αποσφραγίστηκαν στις 3 Iουλίου 2015, και σύµφωνα µε το 

από 3/7/2015 (Φ6ζ/12340/3-7-2015) 1o Πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών του 

διαγωνισµού έγιναν αρχικά δεκτά τα παρακάτω: 

 

Αρ. Ηλ. 

Προσφοράς 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΦΜ Συµµετοχή 

10746 “ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε.” 094258545 και για τα δύο 

Απορριµµατοφόρα 

 

 

β) Τους όρους που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. Φ6ζ/4503/6-4-2015 διακήρυξη για τη διενέργεια 

του πρόχειρου διαγωνισµού 

γ) Την υπ΄ αριθ. 5/2015 µελέτη της Τ.Υ. που περιλαµβάνει τα χαρακτηριστικά και τεχνικές 

προδιαγραφές της προαναφερόµενης προµήθειας 

δ) Τον έλεγχο γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής : 

1) Fax της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΙ∆.ΣΤΑΘΜΟΥ (2229) µε αρ. Πρωτ. 

311361-1/4-3-2015 (Α.Π. 13294/21-7-2015) για την «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε.» 

(ΑΦΜ094258545) 

    ε) το από 28/7/2015 (Φ6ζ/13769/28-7-2015) 2ο πρακτικό έλεγχου δικαιολογητικών και τεχνικών 

προσφορών. 

    στ) το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά των 1ο και 2ο πρακτικών  

ΑΔΑ: 6ΝΥΒΩΞΜ-ΧΝΠ



και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, προχώρησε στην διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε το παράρτηµα Β.3 & Β.4 της ∆ιακήρυξης, η αναλυτική 

βαθµολογία για τις αντίστοιχες Οµάδες Α και Β, και οι προσφερόµενες τιµές για κάθε όχηµα είναι 

οι ακόλουθες: 

 

 

 

Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς ή ανάθεσης της σύµβασης 
 
 
Α1. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 Κ.Μ. 
 
ΟΜΑ∆Α «Α»: Τεχνικές προδιαγραφές και ποιότητα.  
 
 
α/α 

 
Ονοµασία κριτηρίου  
αξιολόγησης  

 
Βαθµολογία 
κριτηρίων 
διακήρυξης 

 
Βαθµολογία 
κριτηρίων 
Προσφοράς 

 
Παρατηρήσεις 

1. Συµφωνία µε ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά 
(Λειτουρ. και αισθ. διαστάσεις κλπ) 

20 24  

2. Τεχνική αξία (λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και 
ασφάλεια) 

20 24  

3. Ποιότητα και καταλληλότητα 10 12  

 
Σύνολο βαθµολογίας προσφοράς 60,00 
Συντελεστής βαρύτητας οµάδας 70 % 
Συντελεστής βαθµολογίας οµάδας  
( = Βαθµολογία Χ συντελεστή βαρύτητας ) 

42,00 

 
ΟΜΑ∆Α  «Β»: Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη 
 
 
α/α 

  
Ονοµασία κριτηρίου  
Αξιολόγησης  

 
Βαθµολογία 
κριτηρίων 
διακήρυξης 

 
Βαθµολογία 
κριτηρίων 
Προσφοράς 

 
Παρατηρήσεις 

1. Εγγύηση λειτουργίας 15 18 Περιγραφή 

2. Ποιότητα εξυπηρέτησης (Τεχνική βοήθεια-
ανταλλακτικά) 

15 18 Περιγραφή 

3.Εµπειρία, εκπαίδευση 5 6 Περιγραφή 

4.Χρόνος και τόπος παράδοσης 10 12 Περιγραφή 

5.Εκπαίδευση προσωπικού-επίδειξη λειτουργίας 5 6 Περιγραφή 

 
Σύνολο βαθµολογίας προσφοράς 60,00 
Συντελεστής βαρύτητας οµάδας 30 % 
Συντελεστής βαθµολογίας οµάδας  18,00 
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(= Βαθµολογία Χ συντελεστή βαρύτητας ) 
 
Ο γενικός βαθµός είναι : 
 

0,7 Χ Βαθµός Οµάδας Α 0,7 Χ 60,00 = 42,00 
0,3 Χ Βαθµός Οµάδας Β 0,3 Χ 60,00 = 18,00 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ = 60,00 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 140.200,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 
 
Η ανοιγµένη προσφορά είναι: 
ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ = Γενικός Βαθµός / Οικονοµική 
προσφορά=60,00/140.200,00=0,000427 
 
 
 
 
 
 
 
Α2. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5 Κ.Μ. 
 
ΟΜΑ∆Α «Α»: Τεχνικές προδιαγραφές και ποιότητα.  
 
 
α/α 

 
Ονοµασία κριτηρίου  
αξιολόγησης  

 
Βαθµολογία 
κριτηρίων 
διακήρυξης 

 
Βαθµολογία 
κριτηρίων 
Προσφοράς 

 
Παρατηρήσεις 

1. Συµφωνία µε ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά 
(Λειτουρ. και αισθ. διαστάσεις κλπ) 

20 24  

2. Τεχνική αξία (λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και 
ασφάλεια) 

20 24  

3. Ποιότητα και καταλληλότητα 10 12  

 
Σύνολο βαθµολογίας προσφοράς 60,00 
Συντελεστής βαρύτητας οµάδας 70 % 
Συντελεστής βαθµολογίας οµάδας  
( = Βαθµολογία Χ συντελεστή βαρύτητας ) 

42,00 

 
ΟΜΑ∆Α  «Β»: Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη 
 
 
α/α 

  
Ονοµασία κριτηρίου  
Αξιολόγησης  

 
Βαθµολογία 
κριτηρίων 
διακήρυξης 

 
Βαθµολογία 
κριτηρίων 
Προσφοράς 

 
Παρατηρήσεις 

1. Εγγύηση λειτουργίας 15 18  

2. Ποιότητα εξυπηρέτησης (Τεχνική βοήθεια-
ανταλλακτικά) 

15 18  
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3. Εµπειρία, εκπαίδευση 5 6  

4. Χρόνος και τόπος παράδοσης 10 12  

5.Εκπαίδευση προσωπικού-επίδειξη λειτουργίας 5 6  

 
Σύνολο βαθµολογίας προσφοράς 60,00 
Συντελεστής βαρύτητας οµάδας 30 % 
Συντελεστής βαθµολογίας οµάδας  

(= Βαθµολογία Χ συντελεστή βαρύτητας ) 
18,00 

 
Ο γενικός βαθµός είναι : 
 

0,7 Χ Βαθµός Οµάδας Α 0,7 Χ 60,00 = 42,00 
0,3 Χ Βαθµός Οµάδας Β 0,3 Χ 60,00 = 18,00 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ = 60,00 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 94.800,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 
 
ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ = Γενικός Βαθµός / Οικονοµική 

προσφορά=60,00/94.800,00=0,000632  
   

Μετά την καταγραφή των παραπάνω στοιχείων, τα δικαιολογητικά, οι τεχνικές προσφορές και οι 

φάκελοι της σφραγισµένης οικονοµικής προσφοράς παραδόθηκαν στην Πρόεδρο της επιτροπής 

προς φύλαξη. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού γνωµοδοτεί υπέρ της κατακύρωσης της προµήθειας στην εταιρεία 

«ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε.», κοινοποιεί το παρόν πρακτικό στην Ο.Ε. και παράλληλα το 

αναρτά στο πληροφορικό σύστηµα Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. προς ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων.   

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την έγκριση ή µη του πρακτικού για την 

προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια α) ενός µικρού απορριµµατοφόρου χωρητικότητας 5 κ.µ., β) ενός 

(1) µεγάλου απορριµµατοφόρου χωρητικότητας 16 κ.µ.» 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη όλα τα σχετικά 

έγγραφα του φακέλου καθώς και το γεγονός ότι υποβλήθηκε µία προσφορά 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

1. Αποδέχεται το από 30-7-2015 3ο πρακτικό ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για 

την «α) ενός µικρού απορριµµατοφόρου χωρητικότητας 5 κ.µ., β) ενός (1) µεγάλου 

απορριµµατοφόρου χωρητικότητας 16 κ.µ.» 

2. Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής του διαγωνισµού 
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3. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα στην εταιρεία ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε. (Α.Φ.Μ. 

094258545), µε οικονοµική προσφορά: 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 Κ.Μ. 
 

Οικονοµική προσφορά 
140.200,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5 Κ.Μ. 
 

Οικονοµική προσφορά 

94.800,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 

4. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο για την υπογραφή του 

συµφωνητικού 

Στην εν λόγω απόφαση µειοψήφησαν οι κ.κ. Κανταράς Αναστάσιος και Τσινάς Αργύριος, 

τακτικά µέλη Ο.Ε.  

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    146/ 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  31η  Ιουλίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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