
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 20/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη έκτη (16η) Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα  12:00  

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

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 16065/09-09-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής και λόγω 

απουσίας του τακτικού µέλους κ. Αθανάσιου Βασιλάκη, παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος ο κ. 

∆ηµήτρης Ζαγγίλας, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

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.∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Αναστάσιος 

Καραφουλίδης, 4. Ζαβράκογλου Άγγελος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 5. ∆ηµήτρης Ζαγγίλας, 

αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κανταράς Αναστάσιος, 2. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος:   2ο  Εξέταση επί των ενστάσεων για την «Προµήθεια 

ανταλλακτικών» 

Αριθµός Απόφασης: 184 

 

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 8 

Σεπτεµβρίου 2015 συνήλθε η αρµόδια επιτροπή διαγωνισµών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 2015 για την 

εξέταση  «Συντήρηση και Επισκευή Οχηµάτων και Μηχανηµάτων ∆ήµου Πολυγύρου 2015»  και 

συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό το οποίο έχει ως εξής: 

  Στο Πολύγυρο Χαλκιδικής και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα, Τρίτη 8 Σεπτεµβρίου 

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/15482/1-9-2015 πρόσκληση της Προέδρου 

της, για την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά του 2ου πρακτικού αξιολόγησης του 

διαγωνισµού για την “Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου Πολυγύρου”. 

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:  

ΑΔΑ: 7ΛΡΞΩΞΜ-ΨΛΒ



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. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχοντας υπ'όψη: 

Α. Την υπ. αριθµ. 2/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την συγκρότηση της 

Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ. 

Β. Την υπ. αριθµ. 85/2015 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής περί έγκρισης των όρων και 

των τεχνικών προδιαγραφών της υπ αριθµ. 3/2015 µελέτης της τεχνικής υπηρεσίας για την 

“Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου Πολυγύρου”. 

Γ. Την υπ'αριθµ. 9983/3-6-2015 διακήρυξη του ∆ηµάρχου Πολυγύρου. 

∆. Το υπ'αριθµ. 12253/2-7-2015 1ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. 

Ε. Το 2ο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού. 

ΣΤ. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23 της υπ. αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 

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

Ζ. Τις υπ'αριθµ. 15631/3-9-2015 και 15828/3-9-2015 εµπρόθεσµες ενστάσεις των εταιριών 

BRINX Α.Ε. και Σ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε αντίστοιχα. 

Η. Κάθε νόµιµη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισµού. 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Υπέρ της απόρριψης των  υπ'αριθµ. 15631/3-9-2015 και 15828/3-9-2015 ενστάσεων των  

εταιριών BRINX Α.Ε. και Σ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε αντίστοιχα, διότι όλες οι προσφορές που 

κατατέθηκαν είναι σύµφωνες µε την την υπ'αριθµ.  3/2015 Μελέτη ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και τους όρους της  υπ'αριθµ. 9983/3-6-2015 διακήρυξης του ∆ηµάρχου Πολυγύρου. 

Β. Υπέρ της συνέχισης του διαγωνισµού µε το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών. 

 

Στην εν λόγω γνωµοδότηση µειοψήφησε το µέλος της επιτροπής η κ. Χριστίνα Κοζάρη, η 

οποία µε το µε αριθ. πρωτ. 16056/9-9-2015 έγγραφό της, ζητά να γίνουν  αποδεκτές και οι δύο 

ενστάσεις  και να ανακληθεί το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής και  να προχωρήσουµε στον επανέλεγχο 

των ∆ικαιολογητικών -Τεχνικών Στοιχείων, καθώς απαιτούνται και υπάλληλοι ορισµένης 

ειδικότητας, να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής.   

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη την από 8-9-

2015 γνωµοδότηση της επιτροπής, την µε αριθ. πρωτ. 16056/9-9-2015 διατύπωση γνώµης του 

µέλους της Επιτροπής κ. Χριστίνας Κοζάρη και µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των 

µελών 

ΑΔΑ: 7ΛΡΞΩΞΜ-ΨΛΒ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Εγκρίνει την από 08/09/2015 γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού 

Β. Αποδέχεται την κατά πλειοψηφία πρόταση της επιτροπής του διαγωνισµού 

Γ. Απορρίπτει τις ενστάσεις των εταιριών BRINX Α.Ε. και Σ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

∆. Αποφασίζει να συνεχιστεί το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού με το άνοιγμα των οικονομικών 

προσφορών. 

 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     184  / 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  16η Σεπτεµβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: 7ΛΡΞΩΞΜ-ΨΛΒ
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