
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 19/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την τετάρτη (4η) Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα  12:30  στo 

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

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 15320/31-08-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

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

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

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. Βασιλάκης Αθανάσιος, 3. Αναστάσιος 

Καραφουλίδης, 4. Ζαβράκογλου Άγγελος, 5. Κανταράς Αναστάσιος, 6. Τσινάς Αργύριος, τακτικά 

µέλη Ο.Ε.,  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ∆ηµητριάδης Χρήστος, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος:   8ο  Έγκριση ή µη του πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού για 

την «Προµήθεια ελαστικών» 

Αριθµός Απόφασης: 179 

 

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

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Βορδός, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι 25 Ιουνίου  

συνήλθε η επιτροπή προµηθειών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α για το έτος 2015, για την αποσφράγιση προσφορών, 

έλεγχο και αξιολόγηση κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων της προµήθειας µε τίτλο: 

“Προµήθεια ελαστικών” και συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό το οποίο έχει ως εξής: 

 Στον Πολύγυρο και στο δηµοτικό κατάστηµα, σήµερα στις 25 Ιουνίου του έτους 2015 

ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 11:00 συνήλθε η αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για Προµήθειες 2015 (αρ. Απόφαση 2/2015 Ο.Ε., Α∆Α: ΩΖ3ΨΩΞΜ-Α∆Λ), 

αποτελούµενη από τα πιο κάτω αναφερόµενα µέλη. Η Ε.∆. συνήλθε σε ανοικτή συνεδρίαση, 

ύστερα από την µε αρ. πρωτ. Φ6στ/11529/23-6-2015 Πρόσκληση της Προέδρου της και την Στάση 

Εργασίας για Τετάρτη 24-6-2015, από 9.00 πµ έως 15.00 µµ που προκήρυξε  ο Σύλλογος 

ΑΔΑ: ΒΝΕΜΩΞΜ-Ω6Ψ



Εργαζοµένων στους Ο.Τ.Α. Ν.Χαλκιδικής (µέλος Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), για την αποσφράγιση 

προσφορών, έλεγχο και αξιολόγηση κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων της προµήθειας µε 

τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015”. Η Προµήθεια διενεργείται σύµφωνα µε 

την υπ'αριθµ. 17/2015 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, µε προϋπολογισµό δαπάνης 

52.998,24 € (µε 23% ΦΠΑ) ενώ η έγκριση των όρων του ∆ιαγωνισµού έγινε µε την υπ'αριθµ. 

103/2015 (Α∆Α: ΩΓΤ1ΩΞΜ-ΗΝΩ) 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. 

 Ακολούθως, η Επιτροπή παρέλαβε από την Υπεύθυνη Κεντρικού Πρωτοκόλλου  τον   

µοναδικό σφραγισµένο φάκελλο µε την προσφορά που είχε κατατεθεί στο Κεντρικό Πρωτόκολλο 

του ∆ήµου την Τετάρτη 24-6-2015 (Ηµέρα ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού).  

 Στο διαγωνισµό έλαβε µέρος η εξής : 

α/α Ονοµατεπώνυµο ή Επωνυµία 

Αρ. Πρωτ. ή/και 

Αριθµός ∆ελτίου 

Ταυτότητας  

Υπεύθυν

η ∆ήλωση 

Πιστοποιητικό 

Επιµελητηρίου 

1 

ΡΟ∆Α  Μ.Ε.Π.Ε. - Νοµ. 

Εκπρ. : ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

11581/24-6-2015 

και ΑΕ 369041 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

  

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι η προσφορά υποβλήθηκε σε φάκελο καλά σφραγισµένο, 

κήρυξε το τέλος της διαδικασίας επίδοσης των προσφορών και προέβη στην αποσφράγισή του. 

Μέσα στον κυρίως φάκελο υπήρχαν τα οριζόµενα από τη διακήρυξη του διαγωνισµού 

δικαιολογητικά, τα οποία και µονογράφτηκαν ένα προς ένα. Τα δικαιολογητικά αυτά,  

αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής του µοναδικού υποψήφιου 

προµηθευτή, έκανε δεκτή την προσφορά του για το επόµενο στάδιο, όπου ανοίχθηκε ο 

αντίστοιχοος σφραγισµένος φάκελος της οικονοµικής προσφοράς, και καταγράφηκαν τα παρακάτω 

ποσά για το σύνολο των προσφερόµενων ειδών ως εξής: 

  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΛΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΔΑ: ΒΝΕΜΩΞΜ-Ω6Ψ



1ος 
ΡΟ∆Α  Μ.Ε.Π.Ε.  

(ΑΦΜ: 998492742) 

∆απάνη: 38.728,00 € 

ΦΠΑ:   8.907,44 € 

Σύνολο: 47.635,44 € 

 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

α. Την αριθµ 2/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής «περί συγκρότησης της επιτροπής 

διενέργειας αξιολόγησης». 

β. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν. 2286/1995. 

γ. Την αριθµ. 465/11-6-2015 απόφαση του ∆ηµάρχου. 

δ. Τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας. 

ε. Τις προσφορές των ενδιαφεροµένων εταιριών. 

 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, εισηγείται υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισµού για την 

“Προµήθεια Ελαστικών έτους 2015” στην διαιωνιζόµενη “ΡΟ∆Α Μ.Ε.Π.Ε.”  (ΑΦΜ: 

998492742) διότι τα προσφερόµενα είδη, όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική προσφορά της 

µελέτης, καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια ειδών και έχουν χαµηλότερη 

του εγκεκριµένου προϋπολογισµού τιµή. 

 Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής: 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και µετά το διάλογο που 

αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

Α. Εγκρίνει το από 25/06/2015 πρακτικό που αφορά την αποσφράγιση προσφορών, έλεγχο και 

αξιολόγηση κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια 

ελαστικών» 

Β. Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής του διαγωνισµού 

 

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα στην εταιρία “ΡΟ∆Α Μ.Ε.Π.Ε.”  (ΑΦΜ: 998492742) και στο 

ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών 

(47.635,44 €) µε το Φ.Π.Α. 

 

ΑΔΑ: ΒΝΕΜΩΞΜ-Ω6Ψ



∆. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6672.010 µε τίτλο «Προµήθεια ελαστικών», του 

προϋπολογισµού του έτους 2015 και στο όνοµα του δικαιούχου. 

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

την υπογραφή του συµφωνητικού 

Στην εν λόγω απόφαση µειοψήφησαν τα µέλη της επιτροπής Αναστάσιος Κανταράς & Τσινάς 

Αργύριος 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    179 / 2015 
 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  4η Σεπτεµβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
κ.α.α. 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡ∆ΟΣ 

 ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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