
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 5/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την τριακοστή πρώτη (31η) Μαρτίου 2015 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

από την υπ’ αριθ. 3900/26-03-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

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

απουσίας των τακτικών µελών κ.κ. Βασιλάκη Αθανάσιου και Καραφουλίδη Αναστάσιου, 

παραβρέθηκαν τα αναπληρωµατικά µέλη οι κ.κ. Ζαγγίλας ∆ηµήτριος & Κοντογιώργης ∆ηµητρίος 

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. Ζαβράκογλου 

Άγγελος 4. Κανταράς Αναστάσιος, 5. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 6. Ζαγγίλας ∆ηµήτριος, 7. 

Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

 

Αριθµός θέµατος: 5ο  Έγκριση ή µη του 3ου πρακτικού και εξέταση ένστασης του 

πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια 

επιβατικού οχήµατος»  

Αριθµός Απόφασης: 49 

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 

23/03/2015 η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α 2015, συνήλθε 

προκειµένου να αξιολογήσει την από 17/03/2015 ένσταση που υποβλήθηκε κατά του πρακτικού 

αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του  διαγωνισµού και συνέταξε τη σχετική γνωµοδότηση η 

οποία έχει ως εξής: 

 Στο δηµοτικό κατάστηµα Πολυγύρου σήµερα, ∆ευτέρα 23 Μαρτίου 2015, και ώρα 09:00 

π.µ., συνήλθε, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. Φ6στ/3546/18-3-2015 Πρόσκληση της Προέδρου της,  

σε δηµόσια συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

2015 ∆ήµου Πολυγύρου (Συγκρότηση Επιτροπής σύµφωνα µε την υπ.αριθµ. 2/2015 απόφαση της 

Ο.Ε. – Α∆Α: ΩΖ3ΨΩΞΜ-Α∆Λ), προκειµένου να συνεχίσει την διενέργεια του πρόχειρου 
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διαγωνισµού που προκηρύχθηκε για την «Προµήθεια επιβατικού οχήµατος» µε την υπ.αριθµ. 

Φ6ζ/2318/26-2-2015  (15PROC002601218 2015-02-26) διακήρυξη του ∆ηµάρχου Πολυγύρου.   

            

 Η επιτροπή αξιολόγησης αφού έλαβε υπόψη: 

α) Το από 6/3/2015 (Φ6ζ/2945/6-3-2015) Πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης τεχνικών 

προσφορών του διαγωνισµού έγιναν αρχικά δεκτές οι προσφορές των παρακάτω προµηθευτών: 

− LANCIA JEEP HELLAS Α.Ε. (Α.Φ.Μ. 094349105) 

− ∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (Α.Φ.Μ. 99852857) 

β) Τους όρους που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. Φ6ζ/2318/26-2-2015 διακήρυξη για τη διενέργεια 

του πρόχειρου διαγωνισµού 

γ) Την υπ΄ αριθ. 2/2015 µελέτη της Τ.Υ. που περιλαµβάνει τα χαρακτηριστικά και τεχνικές 

προδιαγραφές της προαναφερόµενης προµήθειας 

δ) Το γεγονός ότι οι προσφορές και των δύο εταιριών αφορούν το ίδιο επιβατικό αυτοκίνητο, 

καινούργιο, γνωστής και αναγνωρισµένης αυτοκινητοβιοµηχανίας (FIAT) 

ε) Το από 13-3-2015 (αρ.πρωτ. Φ6ζ/3327/13-3-2015) 2ο Πρακτικό που αφορά την  ολοκλήρωση  

του έλεγχου των δικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων στον πρόχειρο διαγωνισµό, 

στ) Την από 17-3-2015 (αρ. Πρωτ. 17-3-2015) ένσταση της “∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε.” 

 

διαπίστωσε τα ακόλουθα: 

− Απορρίπτει την από 17-3-20015 ένσταση της «∆ΙΑΜΝΤΟΓΛΟΥ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», κατά του 

2ου Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προµηθειών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. , 

ως εξής:  

Καθώς :  

− Στην Περίληψη ∆ιακήρυξης (αρ. Πρωτ. Φ.6ζ/2319/26-2-2015 – Α∆Α: 62Ο5ΩΞΜ-

ΧΝΥ), αναφέρεται ρητώς ότι: “....µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για 

την “ προµήθεια επιβατικού οχήµατος”  σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 

υπ' αρίθµ. 2/2015 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πολυγύρου.”   

− Ως προς το άρθρο 2 της ∆ιακήρυξης (Άρθρο 2: Τρόπος διεξαγωγής του 

∆ιαγωνισµού), αναφέρεται ρητώς ότι:  “....Το προσφερόµενο υλικό πρέπει να πληροί 

τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας...” .  

− Ως προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µε αρ. 2/2015 Μελέτης, µέρος: “Γ. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ», «2.Ουσιώδεις απαιτήσεις» όπου επίσης ρητώς 

αναφέρεται : “...Γενικά όλες οι παραπάνω απαιτήσεις θεωρούνται και ουσιώδεις και 

απαράβατοι όροι, επί ποινή αποκλεισµού εκτός εάν αναφέρεται ρητά ότι αποτελούν 
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προτίµηση ή επιθυµία της υπηρεσίας.....”  

 

Η  Επιτροπή διενέργειας του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού, θεωρεί και τεκµηριώνει πως  όλες οι Υ.∆. 

του Ν. 1599/86 που ζητούνται, έπρεπε όλες να υποβληθούν στην προσφορά, αφού θεωρούνται  επί 

ποινή αποκλεισµού,  καθώς η ζήτηση τους στην ∆ιακήρυξη και στις Τεχνικές Προδιαγραφές, 

αφορά την ουσιαστική και τυπική εξασφάλιση των συµφερόντων του ∆ήµου, εξίσου τόσο για το 

µέρος Α (“Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ” ) όσο και για το µέρος Β 

(“Β.ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ” ) των Τεχνικών Προδιαγραφών.  

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

έγγραφα του διαγωνισµού και µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

− Αποδέχεται το από 23/03/2015 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών, τεχνικών προσφορών και 

εξέταση της ένστασης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού 

 

− Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής διαγωνισµού 

 

− Κηρύσσει άγονο το διαγωνισµό και αποφασίζει την επανάληψη του διαγωνισµού µε τους 

ίδιους όρους  

 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό   49/ 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  31η  Μαρτίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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