
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 22/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή εβδόμη (27η) Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα  12:00

στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η Οικονομική

Επιτρoπή, μετά από την υπ’ αριθ. 10506/21-07-2016 πρόσκληση του Προέδρου.

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

απουσίας  των  τακτικών  μελών   κ.κ.  Ζαβράκογλου  Άγγελου  και  Κανταρά  Αναστάσιο,

παραβρέθηκαν  οι κ.κ Ζαγγίλας Δημήτριος και Λαφαζάνης Βασίλειος, αναπληρωματικά μέλη.

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 Χρήστος Δημητριάδης,  3.  Αναστάσιος

Καραφουλίδης,  4. Αργύριος Τσινάς, τακτικά μέλη Ο.Ε.,  5. Δημήτριος Ζαγγίλας, 6. Βασίλειος

Λαφαζάνης,  αναπληρωματικά μέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Άγγελος Ζαβράκογλου, τακτικό μέλος Ο.Ε.

Αριθμός θέματος: 4ο Έγκριση  του  πρακτικού  διενέργειας  διαγωνισμού  και

κατακύρωση  του  αποτελέσματος  για  την  εργασία

«Αποψίλωση  βλάστησης  για  πυροπροστασία  στα  οδικά

δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πολυγύρου»

Αριθμός Απόφασης:152

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αικατερίνη Χαλκιοπούλου,  για την

τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι όπως καλά

γνωρίζετε στις 21  Ιουλίου  2016 συνήλθε η αρμόδια τριμελής επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών

παροχής  υπηρεσιών  έτους  2016,  σε  ανοικτή  συνεδρίαση  για  τη  διενέργεια  του  πρόχειρου

διαγωνισμού για την  εργασία με τίτλο: «Αποψίλωση βλάστησης για πυροπροστασία στα οδικά

δίκτυα  και  σε  κοινόχρηστους  χώρους  του  Δήμου  Πολυγύρου» και συντάχθηκε  το  σχετικό

πρακτικό το οποίο έχει ως εξής:

Στον Πολύγυρο, σήμερα 21η Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου,

συνήλθε η αρμόδια τριμελής επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών έτους 2016,

αποτελούμενη από τα πιο κάτω αναφερόμενα μέλη, για να ολοκληρώσει το πρακτικό Δημοπρασίας

του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε ενιαίο στάδιο με σφραγισμένες προσφορές, για την
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ανάδειξη  αναδόχου  για  την  «ΑΠΟΨΙΛΩΛΗ  ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ

ΟΔΙΚΑ  ΔΙΚΤΥΑ  ΚΑΙ  ΣΕ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

ΕΤΟΥΣ  2016» σύμφωνα  με  την  υπ΄  αριθμό  5/2016 μελέτη  του  Τμήματος  Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας  του  Δ. Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής και με προϋπολογισμό

δαπάνης εργασιών 74.375,20€ με Φ.Π.Α. 24%, που διενεργήθηκε την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016 και

για τον οποίο εκδόθηκε η  137/ 2016  (περί έγκρισης όρων Δημ/σης) απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής. 

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν  3/18.2.16  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Πολυγύρου η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών έτους 2015 αποτελείται από
τους,: 1) Μπογιατζή Αναστασία, υπάλληλο Δ/νση Πολεοδομίας  ως Πρόεδρο 2) Κυπριώτης Ιωάννης,
υπάλληλο Δ.Τ.Υ. ως Τακτικό μέλος, 3)Θεοδοσιάδου Ιωάννα, υπάλληλο Δ.Τ.Υ. ως Αναπληρωματικό
μέλος, οι οποίοι και παρέστησαν. 

 Η Επιτροπή Διαγωνισμού παρέλαβε τους κάτωθι φακέλους προσφοράς, που κατατέθηκαν
ενώπιόν της την ημέρα της Δημοπρασίας:

1 ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε. με εκπρόσωπο τον Οικονόμου Δημήτριο , με αύξοντα αριθμό 1

και κήρυξε την λήξη της παραλαβής.

Η παραλαβή  και  η  εξέταση  των  προσφορών  στην  πρόχειρη  δημοπρασία  έγινε  από  την
Επιτροπή  Διαγωνισμού  αυθημερόν,  σε  δημόσια  συνεδρίαση  και  σε  ενιαίο  στάδιο,  το  οποίο
περιελάμβανε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των
οικονομικών προσφορών των παραδεκτών προσφορών και την τεχνική αξιολόγηση τους.

Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε ενώπιόν της, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε
τη νομιμοποίηση του προσώπου που τον υπέβαλε. Για το σύνολο των φακέλων προσφοράς που
υποβλήθηκαν  στο  διαγωνισμό,  η  Επιτροπή  κατέγραψε  στον  Πίνακα  ο  οποίος  συνοδεύει  το
Πρακτικό της, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα μονοέγραψε. 

Η  Επιτροπή  έλεγξε  την  έγκυρη  συμμετοχή  του  κάθε  διαγωνιζόμενου  στον  διαγωνισμό
σύμφωνα με όσα ορίζονται στη διακήρυξη, και έκανε αποδεκτή την παρακάτω προσφορά:

1) ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε. , με αύξοντα αριθμό 1

και αποσφράγισε την οικονομική προσφορά μόνο της παραπάνω αποδεκτής προσφοράς.

Στη συνέχεια, έλεγξε την ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς
των  διαγωνιζομένων,  την  αριθμητική  και  την  ολόγραφη  αναγραφή  των  επιμέρους  ποσοστών
έκπτωσης. 

Επίσης,  η  Επιτροπή έλεγξε την γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του
διαγωνιζομένου, σε συνεργασία με τον εκάστοτε οργανισμό έκδοσης των επιστολών αυτών.

Μετά την ολοκλήρωση του πλήρους ελέγχου της οικονομικής προσφοράς για το σύνολο των
διαγωνιζομένων, η Επιτροπή έκρινε την παρακάτω προσφορά απαράδεκτη

Μετά  την  ολοκλήρωση  του  πλήρους  ελέγχου,  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  για  το
σύνολο των διαγωνιζομένων και των οικονομικών προσφορών , η Επιτροπή έκρινε την παρακάτω
προσφορά ως παραδεκτή και τεχνικοοικονομικά συμφερότερη:

1) ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε., με αύξοντα αριθμό 1, με μέση έκπτωση Εμ= 1,00% 
(ένα τοις εκατό)
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Γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι  το Πρακτικό διατίθεται για ενημέρωσή
τους και ότι μπορούν μέσα σε μία (1) ημέρα από την επόμενη της ανάρτησης του παρόντος να
υποβάλλουν όλες τις τυχόν ενστάσεις τους, οι οποίες απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή. 

Αν κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα
υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία θα
εγκρίνει  ή  όχι  το  αποτέλεσμα.  Αν  υποβληθούν  ενστάσεις,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  θα  τις
διαβιβάσει μαζί με το πρακτικό και την γνώμη της στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία θα εκδικάσει
τις ενστάσεις, θα αποφασίσει και τελικά θα εγκρίνει το αποτέλεσμα.

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

σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού, καθώς και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α.  Εγκρίνει  το  υπ'αριθμ.  10446/21-07-2016 πρακτικό  δημοπρασίας  πρόχειρου  μειοδοτικού

διαγωνισμού

Β. Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής του διαγωνισμού

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα στην ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε (Α.Φ.Μ 998528048)  και στο

ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ένα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών 

(73.631,45 €) με το Φ.Π.Α. 24%.

Δ.  Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α. 02.30.7336.001  με  τίτλο  «Αποψίλωση  βλάστησης  για

πυροπροστασία στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πολυγύρου», του

προϋπολογισμού του έτους 2016 και στο όνομα του δικαιούχου.

Ε. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής και Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο για την

υπογραφή του συμφωνητικού

Στην  εν  λόγω  απόφαση  ψήφισαν  λευκό  οι  κ.κ  Τσινάς  Αργύριος,  τακτικό  μέλος  Ο.Ε  &

Λαφαζάνης Βασίλειος, αναπληρωματικό μέλος  Ο.Ε.

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   152/ 2016

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως
                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  27η  Ιουλίου 2016

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
      

         ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  
         ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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