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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 21/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη τρίτη (13η) Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα  12:00  στo 

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

Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. 18245/09-09-2013 πρόσκληση του 

Προέδρου, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

       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. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3. Μαρία 

Σαράντη, 4. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, ,5. Θωµάς Καπλάνης τακτικά µέλη Ο.Ε 6.Σιµώνης Ιωάννης, 

αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε, 2. Πλιάκος Αστέριος, τακτικά 

µέλη Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: .1ο    Έγκριση ή µη του πρακτικού και εξέταση ενστάσεων 

για το έργο «Αποκατάσταση – Βελτίωση υφιστάµενων 

δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, 

Βραστάµων και Σανών – Ύδρευση Βραστάµων και 

Σανών» 

Αριθµός Απόφασης: 208 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το λόγο έλαβε ο ∆ήµαρχος ο οποίος και τόνισε τα παρακάτω: Όπως καλά γνωρίζετε, στις 

6/8/2013 έγινε ο δηµόσιος ανοικτός και µειοδοτικός διαγωνισµός για το έργο 

«Αποκατάσταση – Βελτίωση υφιστάµενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης 

Πολυγύρου, Βραστάµων και Σανών – Ύδρευση Βραστάµων και Σανών». Ο παραπάνω 

διαγωνισµός πραγµατοποιήθηκε κανονικά και συντάχθηκε από την αρµόδια επιτροπή 

διαγωνισµού το από 5/9/2013 πρακτικό το οποίο αναρτήθηκε και κοινοποιήθηκε νόµιµα 

στους διαγωνιζόµενους. Το πρακτικό αυτό, έχει κατά λέξη, ως εξής 
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Στον Πολύγυρο, σήµερα 5η Σεπτεµβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:30 
π.µ., στα γραφεία του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε η αρµόδια επταµελής Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού για έργα του Ν.3263/2004, αποτελούµενη από τα πιο κάτω 
αναφερόµενα µέλη, για να ολοκληρώσει το πρακτικό ∆ηµοπρασίας του ανοιχτού 
δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, µε το σύστηµα 
προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση – βελτίωση υφισταµένων δικτύων ύδρευσης και 
αποχέτευσης Πολύγυρου, Βραστάµων και Σανών – Ύδρευση Βραστάµων και Σανών», 
σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 153/2012 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆. Πολυγύρου 
Ν. Χαλκιδικής και µε προϋπολογισµό δαπάνης εργασιών 1.650.406,50€ πλέον 
Φ.Π.Α. 23% 379.593,50€, που διενεργήθηκε την Τρίτη 6 Αυγούστου 2013 και για τον 
οποίο εκδόθηκε η 133/2013 (περί έγκρισης όρων ∆ηµ/σης) απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής.  

 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποτελείται από τους: 

Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµόν 156/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
∆ήµου Πολυγύρου, οι: 1) Μανίκα Μαρία, Πρόεδρος 2) Κυπριώτης Ιωάννης, µέλος, 3) 
Μπάλας Ευάγγελος, µέλος, 4) Μπογιατζή Αναστασία µέλος οι οποίοι και 
παρέστησαν.  

Ως εκπρόσωπος της Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε ορίσθηκε µε το υπ’ αριθµό 810/29.7.2013 
έγγραφο της ο Μπούτος Παναγιώτης µε αναπληρωτή του την Σοφιού Χριστίνα και 
παρέστη ο Μπούτος Παναγιώτης. 

Ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ Ν. Χαλκιδικής ορίσθηκε µε το υπ’ αριθµό 
1470/12.7.2013 έγγραφο της Νοµαρχιακής Επιτροπής ΤΕΕ Ν. Χαλκιδικής ο 
Λανταβός Ιωάννης µε αναπληρωτή του τον Παλαιοχωρινό Παναγιώτη και παρέστη 
ο Λανταβός Ιωάννης. 

Ως εκπρόσωπος της Π.Ε.∆.Κ.Μ. ορίσθηκε µε το υπ’ αριθµό 
1230/11.41α/ΤΦ/25.7.2013 έγγραφο της ο Ιωάννης Τζίτζιος µε αναπληρωτή του τον 
Κυπαρίσση Ντέµπλα και παρέστη ο Κυπαρίσσης Ντέµπλας. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού παρέλαβε τους κάτωθι φακέλους προσφοράς, που 
κατατέθηκαν ενώπιόν της την ηµέρα της ∆ηµοπρασίας: 

 

1 ∆ΙΟΝ Α.Β.ΕΤΕ.  µε αύξοντα αριθµό 1  

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΟΜΙΚΗ ΑΤΕΕ  µε αύξοντα αριθµό 2  

3 Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ – ΤΣΙΑΠΑ ΕΛΕΝΗ µε αύξοντα αριθµό 3  

4 ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ  µε αύξοντα αριθµό 4  

5 Κ/Ξ  ΜΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ µε αύξοντα αριθµό 5  

6 Κ/Ξ ΜΠΟΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ  µε αύξοντα αριθµό 6 
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7 Κ/Ξ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ Ν. – ∆ΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. µε αύξοντα αριθµό 7 

8 ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ µε αύξοντα αριθµό 8 

9 Κ/Ξ PRAXIS O.E.- ΚΑΦΕΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ µε αύξοντα αριθµό 9 

 

και κήρυξε την λήξη της παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 17 
του Π.∆.609/85. 

Η παραλαβή και η εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή δηµοπρασία έγινε 
από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο 
στάδιο, το οποίο περιελάµβανε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την 
αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών. 

Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε ενώπιόν της, η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού 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, 
τα µονοέγραψε, έλεγξε τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή σε άλλο επαγγελµατικό 
µητρώο ή κατάλογο και στην συνέχεια αποσφράγισε τις οικονοµικές προσφορές, τις 
µονοέγραψε και ανακοίνωσε τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. 
Καταχώρησε επίσης όλες τις υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές κατά σειρά µειοδοσίας 
στον Πίνακα οικονοµικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό της. 

Η Επιτροπή, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 
µειοδοσίας, έλεγξε, για κάθε διαγωνιζόµενο, την έγκυρη συµµετοχή του στον διαγωνισµό 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη διακήρυξη. Επίσης έλεγξε για κάθε διαγωνιζόµενο, το 
παραδεκτό της οικονοµικής του προσφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.609/85 για 
το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, 
έλεγξε την πληρότητα υπογραφών-µονογραφών στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 
των διαγωνιζοµένων και παρακράτησε τα κατά νόµο µηχανόσηµα.  

Στη συνέχεια, έλεγξε σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 7 του 
Π.∆.609/85 όπως ισχύει, την ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής 
Προσφοράς των διαγωνιζοµένων, την αριθµητική και την ολόγραφη αναγραφή των 
επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και την οµαλότητα αυτών µεταξύ τους. 

Μετά την ολοκλήρωση του πλήρους ελέγχου, των δικαιολογητικών συµµετοχής και 

των οικονοµικών προσφορών για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή έκρινε τις 

παρακάτω προσφορές ως απαράδεκτες: 

1. ∆ΙΟΝ ΑΒΕΤΕ µε αύξοντα αριθµό 1 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ  8,00% 
γιατί α) δεν αναγράφονται ολογράφως τα επιµέρους όπως ορίζεται στην 24.2Β της 
διακήρυξης  
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2. Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ – ΤΣΙΑΠΑ ΕΛΕΝΗ µε αύξοντα αριθµό 3 και 
προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ  47,87 % γιατί α)η Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ – 
ΤΣΙΑΠΑ ΕΛΕΝΗ για το έργο «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης – αγωγοί µεταφοράς 
λυµάτων οικισµού Μεταγγιτσίου ∆ήµου Σιθωνίας Νοµού Χαλκιδικής» σύµφωνα µε τις παρ. 
23.2.2.γ. και παρ. 23.2.3 δεν έχει προσκοµίσει αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας του  

3. Κ/Ξ  ΜΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ µε αύξοντα 
αριθµό 5  και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ  40,46% γιατί α) το αποδεικτικό 
ενηµερότητας του Χατζηαναστασιάδη Νικολάου δεν είναι θεωρηµένο σύµφωνα µε τις παρ. 
23.2.2.γ. και παρ. 23.2.3  

4. Κ/Ξ PRAXIS O.E.- ΚΑΦΕΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ µε αύξοντα αριθµό 9 και 
προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ  41,50% γιατί α) ο φάκελος προσφοράς του περιείχε 56 
και όχι 57 µηχανόσηµα όπως ορίζεται στο άρθρο 24.6 της διακήρυξης   

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

Μετά την ολοκλήρωση του πλήρους ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και 
των οικονοµικών προσφορών για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή µε την 
επιφύλαξη ως προς την υπογραφή της µέχρι να ληφθούν από τα αρµόδια πιστωτικά 
ιδρύµατα εγγράφως οι απαντήσεις για την γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών που 
κατατέθηκαν ώστε να έχουν δικαίωµα συµµετοχής οι διαγωνιζόµενοι έκρινε τις παρακάτω 
προσφορές ως παραδεκτές κατά σειρά µειοδοσίας: 

 

1 ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ µε αύξοντα αριθµό 8 και µέση έκπτωση 47,50% 

2 Κ/Ξ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ Ν. – ∆ΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. µε αύξοντα αριθµό 7 και µέση έκπτωση 34,79% 

3 ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ  µε αύξοντα αριθµό 4 και µέση έκπτωση 33,29% 

4 Κ/Ξ ΜΠΟΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ  µε αύξοντα αριθµό 6 και µέση έκπτωση 31,00% 

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΟΜΙΚΗ ΑΤΕΕ  µε αύξοντα αριθµό 2 και µέση έκπτωση 20,00 % 

  

Γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους ότι το Πρακτικό διατίθεται για ενηµέρωσή τους 
και ότι µπορούν µέσα σε πέντε (5) ηµέρες 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 ∆ιαγωνισµού θα 
υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία θα 
εγκρίνει το αποτέλεσµα, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.3263/2004. Αν 
υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 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. 
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Στον Πολύγυρο, σήµερα 5η Σεπτεµβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:30 
π.µ., στα γραφεία του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε η αρµόδια επταµελής Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού για έργα του Ν.3263/2004, αποτελούµενη από τα πιο κάτω αναφερόµενα 
µέλη, για να ολοκληρώσει το πρακτικό ∆ηµοπρασίας του ανοιχτού δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, µε το σύστηµα προσφοράς µε 
επιµέρους ποσοστά έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 
«Αποκατάσταση – βελτίωση υφισταµένων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολύγυρου, 
Βραστάµων και Σανών – Ύδρευση Βραστάµων και Σανών», σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 
153/2012 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆. Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής και µε 
προϋπολογισµό δαπάνης εργασιών 1.650.406,50€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 379.593,50€, που 
διενεργήθηκε την Τρίτη 6 Αυγούστου 2013 και για τον οποίο εκδόθηκε η 133/2013 
(περί έγκρισης όρων ∆ηµ/σης) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  

 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποτελείται από τους: 

Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµόν 156/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
∆ήµου Πολυγύρου, οι: 1) Μανίκα Μαρία, Πρόεδρος 2) Κυπριώτης Ιωάννης, µέλος, 3) 
Μπάλας Ευάγγελος, µέλος, 4) Μπογιατζή Αναστασία µέλος οι οποίοι και παρέστησαν.  

Ως εκπρόσωπος της Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε ορίσθηκε µε το υπ’ αριθµό 810/29.7.2013 
έγγραφο της ο Μπούτος Παναγιώτης µε αναπληρωτή του την Σοφιού Χριστίνα και 
παρέστη ο Μπούτος Παναγιώτης. 

Ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ Ν. Χαλκιδικής ορίσθηκε µε το υπ’ αριθµό 
1470/12.7.2013 έγγραφο της Νοµαρχιακής Επιτροπής ΤΕΕ Ν. Χαλκιδικής ο Λανταβός 
Ιωάννης µε αναπληρωτή του τον Παλαιοχωρινό Παναγιώτη και παρέστη ο Λανταβός 
Ιωάννης. 

Ως εκπρόσωπος της Π.Ε.∆.Κ.Μ. ορίσθηκε µε το υπ’ αριθµό 
1230/11.41α/ΤΦ/25.7.2013 έγγραφο της ο Ιωάννης Τζίτζιος µε αναπληρωτή του τον 
Κυπαρίσση Ντέµπλα και παρέστη ο Κυπαρίσσης Ντέµπλας. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού παρέλαβε τους κάτωθι φακέλους προσφοράς, που 
κατατέθηκαν ενώπιόν της την ηµέρα της ∆ηµοπρασίας: 

 
1 ∆ΙΟΝ Α.Β.ΕΤΕ.  µε αύξοντα αριθµό 1  
2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΟΜΙΚΗ ΑΤΕΕ  µε αύξοντα αριθµό 2  

3 Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ – ΤΣΙΑΠΑ ΕΛΕΝΗ µε αύξοντα αριθµό 3  

4 ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ  µε αύξοντα αριθµό 4  
5 Κ/Ξ  ΜΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ µε αύξοντα αριθµό 5  
6 Κ/Ξ ΜΠΟΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ  µε αύξοντα αριθµό 6 
7 Κ/Ξ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ Ν. – ∆ΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. µε αύξοντα αριθµό 7 
8 ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ µε αύξοντα αριθµό 8 
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9 Κ/Ξ PRAXIS O.E.- ΚΑΦΕΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ µε αύξοντα αριθµό 9 

 

και κήρυξε την λήξη της παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 17 
του Π.∆.609/85. 

Η παραλαβή και η εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή δηµοπρασία έγινε 
από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο 
στάδιο, το οποίο περιελάµβανε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την 
αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών. 

Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε ενώπιόν της, η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού 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, 
τα µονοέγραψε, έλεγξε τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή σε άλλο επαγγελµατικό 
µητρώο ή κατάλογο και στην συνέχεια αποσφράγισε τις οικονοµικές προσφορές, τις 
µονοέγραψε και ανακοίνωσε τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. 
Καταχώρησε επίσης όλες τις υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές κατά σειρά µειοδοσίας 
στον Πίνακα οικονοµικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό της. 

Η Επιτροπή, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 
µειοδοσίας, έλεγξε, για κάθε διαγωνιζόµενο, την έγκυρη συµµετοχή του στον διαγωνισµό 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη διακήρυξη. Επίσης έλεγξε για κάθε διαγωνιζόµενο, το 
παραδεκτό της οικονοµικής του προσφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.609/85 για 
το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, 
έλεγξε την πληρότητα υπογραφών-µονογραφών στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς των 
διαγωνιζοµένων και παρακράτησε τα κατά νόµο µηχανόσηµα.  

Στη συνέχεια, έλεγξε σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 7 του 
Π.∆.609/85 όπως ισχύει, την ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής 
Προσφοράς των διαγωνιζοµένων, την αριθµητική και την ολόγραφη αναγραφή των 
επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και την οµαλότητα αυτών µεταξύ τους. 

Μετά την ολοκλήρωση του πλήρους ελέγχου, των δικαιολογητικών συµµετοχής και 

των οικονοµικών προσφορών για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή έκρινε τις 

παρακάτω προσφορές ως απαράδεκτες: 

1. ∆ΙΟΝ ΑΒΕΤΕ µε αύξοντα αριθµό 1 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ  8,00% 
γιατί α) δεν αναγράφονται ολογράφως τα επιµέρους όπως ορίζεται στην 24.2Β της 
διακήρυξης  

2. Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ – ΤΣΙΑΠΑ ΕΛΕΝΗ µε αύξοντα αριθµό 3 
και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ  47,87 % γιατί α)η Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ 
ΕΤΕ – ΤΣΙΑΠΑ ΕΛΕΝΗ για το έργο «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης – αγωγοί 
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µεταφοράς λυµάτων οικισµού Μεταγγιτσίου ∆ήµου Σιθωνίας Νοµού Χαλκιδικής» 
σύµφωνα µε τις παρ. 23.2.2.γ. και παρ. 23.2.3 δεν έχει προσκοµίσει αποδεικτικό 
φορολογικής ενηµερότητας του  

3. Κ/Ξ  ΜΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ µε 
αύξοντα αριθµό 5  και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ  40,46% γιατί α) το αποδεικτικό 
ενηµερότητας του Χατζηαναστασιάδη Νικολάου δεν είναι θεωρηµένο σύµφωνα µε τις παρ. 
23.2.2.γ. και παρ. 23.2.3  

4. Κ/Ξ PRAXIS O.E.- ΚΑΦΕΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ µε αύξοντα αριθµό 9 και 
προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ  41,50% γιατί α) ο φάκελος προσφοράς του περιείχε 56 
και όχι 57 µηχανόσηµα όπως ορίζεται στο άρθρο 24.6 της διακήρυξης   

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

Μετά την ολοκλήρωση του πλήρους ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και 
των οικονοµικών προσφορών για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή µε την 
επιφύλαξη ως προς την υπογραφή της µέχρι να ληφθούν από τα αρµόδια πιστωτικά 
ιδρύµατα εγγράφως οι απαντήσεις για την γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών που 
κατατέθηκαν ώστε να έχουν δικαίωµα συµµετοχής οι διαγωνιζόµενοι έκρινε τις παρακάτω 
προσφορές ως παραδεκτές κατά σειρά µειοδοσίας: 

 

1 ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ µε αύξοντα αριθµό 8 και µέση έκπτωση 47,50% 
2 Κ/Ξ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ Ν. – ∆ΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. µε αύξοντα αριθµό 7 και µέση έκπτωση 34,79% 
3 ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ  µε αύξοντα αριθµό 4 και µέση έκπτωση 33,29% 

 
Κ/Ξ ΜΠΟΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ  µε αύξοντα αριθµό 6 και 
µέση έκπτωση 31,00% 

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΟΜΙΚΗ ΑΤΕΕ  µε αύξοντα αριθµό 2 και µέση έκπτωση 20,00 % 
  

Γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους ότι το Πρακτικό διατίθεται για ενηµέρωσή 
τους και ότι µπορούν µέσα σε πέντε (5) ηµέρες 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 
∆ιαγωνισµού θα υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην 
Προϊσταµένη Αρχή, η οποία θα εγκρίνει το αποτέλεσµα, επιφυλασσοµένων των διατάξεων 
του άρθρου 2 του Ν.3263/2004. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 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. 
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Κατά του παραπάνω πρακτικού και ενώπιον της Επιτροπής µας, υποβλήθηκε η  από 

10/09/2013 ένσταση (προσφυγή) της «κοινοπραξίας Γεώργιος ∆ίτσας και ΣΙΑ ΕΤΕ – 

ΤΣΙΑΠΑ ΕΛΕΝΗ» , υποστηρίζοντας ότι κακώς κρίθηκε ως απαράδεκτη η συµµετοχή της 

στον διαγωνισµό γιατί ήταν αδύνατη η εµπρόθεσµη έκδοση φορολογικής ενηµερότητας 

της µέχρι την ώρα του διαγωνισµού λόγω του ότι ο δικτυακός τόπος του Υπουργείου 

Οικονοµικών δεν ανταποκρίθηκε εµπρόθεσµα στο αίτηµά της. 

 Για την παραπάνω ένσταση, παραδόθηκε στην Οικονοµική Επιτροπή, η από 11/9/2013 

έγγραφη γνώµη της, η οποία και έχει ως εξής 

Στον Πολύγυρο, σήµερα 11η-9-2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ., στα γραφεία 
του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε η αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για έργα του 
3669/2008 (Κ.∆.Ε.), αποτελούµενη από τα πιο κάτω αναφερόµενα µέλη, προκειµένου 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του 3669/2008 (Κ.∆.Ε.) να ολοκληρώσει το έργο της, 
διαβιβάζοντας το πρακτικό, τις ενστάσεις και την γνώµη της στην Προϊσταµένη Αρχή, η 
οποία θα εκδικάσει την υποβληθείσα ενστάση, θα αποφασίσει και τελικά θα εγκρίνει το 
αποτέλεσµα του ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές, µε το σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης, για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση – βελτίωση υφισταµένων 
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολύγυρου, Βραστάµων και Σανών – Ύδρευση 
Βραστάµων και Σανών», σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 153/2012 µελέτη της Τεχνικής 
Υπηρεσίας ∆. Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής . 

Ο διαγωνισµός του παραπάνω έργου, µε προϋπολογισµό δαπάνης εργασιών 
1.650.406,50€ πλέον Φ.Π.Α. 23%379.593,00€, για τον οποίο εκδόθηκε η 133/2013 (περί 
έγκρισης όρων ∆ηµ/σης), απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, διενεργήθηκε την 
Τρίτη 6 Αυγούστου 2013.  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποτελείται από τους: 

Α) Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 156/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
∆ήµου Πολυγύρου, οι: 1) Μανίκα Μαρία, Πρόεδρος 2) Κυπριώτης Ιωάννης, µέλος, 3) 
Μπάλλας Ευάγγελος, µέλος, 4) Μπογιατζή Αναστασία µέλος οι οποίοι και παρέστησαν 

Β) Ως εκπρόσωπος της Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. ορίσθηκε µε το υπ’ αριθµό 810/29.7.2013 
έγγραφο της ο Μπούτος Παναγιώτης µε αναπληρωτή του την Σοφιού Χριστίνα και 
παρέστη ο Μπούτος Παναγιώτης. 

Γ) Ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ Ν. Χαλκιδικής ορίσθηκε µε το υπ’ αριθµό 
1470/12.7.2013 έγγραφο της Νοµαρχιακής Επιτροπής ΤΕΕ Ν. Χαλκιδικής ο Λανταβός 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΝΩΞΜ-ΓΘΕ



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

9 

  

 

 

Ιωάννης µε αναπληρωτή του τον Παλαιοχωρινό Παναγιώτη και παρέστη ο Λανταβός 
Ιωάννης. 

∆)Ως εκπρόσωπος της Π.Ε.∆.Κ.Μ. ορίσθηκε µε το υπ’ αριθµό 
1230/11.41α/ΤΦ/25.7.2013 έγγραφο της ο Ιωάννης Τζίτζιος µε αναπληρωτή του τον 
Κυπαρίσση Ντέµπλα και παρέστη ο Κυπαρίσσης Ντέµπλας. 

 

Μετά την 5η Σεπτεµβρίου 2013, ηµέρα ανακοίνωσης του Προέδρου Επιτροπής 
του παραπάνω διαγωνισµού του Πρακτικού ∆ηµοπρασίας, κατατέθηκε εµπρόθεσµα 
η ένσταση µε αριθµό πρωτοκόλλου Φ6στ/18366/10.9.13 ένσταση της «Κ/ξια Γεώργιος 
∆ίτσας & Σια ΕΤΕ – Τσιάπα Ελένη»  η οποία και συνοδεύει τη γνωµοδότηση, µε την 
οποία ζητά: 

α)να γίνει δεκτή η προσφορά της ανωτέρω κοινοπραξίας διότι ήταν ανέφικτη η 
έκδοση φορολογικής ενηµερότητας της κοινοπραξίας «Κ/ξια Γεώργιος ∆ίτσας & Σια ΕΤΕ – 
Τσιάπα Ελένη» για το έργο «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης – αγωγοί µεταφοράς λυµάτων 
οικισµού Μεταγγιτσίου ∆ήµου Σιθωνίας Νοµού Χαλκιδικής» µέχρι την ώρα του 
διαγωνισµού  όπως έπρεπε 

• Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ’ όψιν  τις παρ. 23.2.2.γ. και παρ. 23.2.3, το γεγονός ότι και ο 
ίδιος συνοµολογεί ότι δεν προσκόµισε το συγκεκριµένο αποδεικτικό φορολογικής 
ενηµερότητας του 

προτείνει να απορριφθεί η πιο πάνω ένσταση. 

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω γίνονται δεκτοί στην δηµοπρασία οι παρακάτω 
συµµετέχοντες κατά σειρά µειοδοσίας: 

 

1 ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ µε αύξοντα αριθµό 8 και µέση έκπτωση 47,50% 
2 Κ/Ξ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ Ν. – ∆ΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. µε αύξοντα αριθµό 7 και µέση έκπτωση 34,79% 
3 ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ  µε αύξοντα αριθµό 4 και µέση έκπτωση 33,29% 

4 
Κ/Ξ ΜΠΟΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ  µε αύξοντα αριθµό 6 και µέση έκπτωση 
31,00% 

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΟΜΙΚΗ ΑΤΕΕ  µε αύξοντα αριθµό 2 και µέση έκπτωση 20,00 % 
 

Μετά τα παραπάνω, εισηγούµαι να γίνει τυπικά δεκτή η ένσταση και να απορριφθεί στην 

ουσία της, δεδοµένου ότι η προσφεύγουσα, κόντρα στην διακήρυξη και στο υφιστάµενο 

θεσµικό πλαίσιο, όπως συνοµολογεί και η ίδια, κατά την ορισθείσα ηµέρα και ώρα του 

επίµαχου διαγωνισµού και µέχρι την λήξη του χρόνου λήψης των σχετικών προσφορών, 

δεν προσκόµισε τα αποδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας της για το αναφερόµενο στο 

πρακτικό της επιτροπής έργο. 
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Τα όσα υποστηρίζει η προσφεύγουσα στην ένσταση της θα πρέπει να απορριφθούν 

δεδοµένου ότι τα παραπάνω παραστατικά και φορολογικά στοιχεία, σύµφωνα και µε την 

διακήρυξη, θα έπρεπε να συνοδεύουν την προσφορά της και δεν µπορούν να 

προσκοµισθούν µετά την λήξη του διαγωνισµού. 

Άλλωστε η διακήρυξη εκδόθηκε έγκαιρα και µέχρι τον διαγωνισµό η προσφεύγουσα είχε 

όλο τον χρόνο για την έκδοση και υποβολή των εγγράφων αυτών. 

Η επιτροπή, µετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών της και αφού έλαβε 

υπόψη της όλα τα έγγραφα 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) ∆έχεται τυπικά την ένσταση της Κοινοπραξίας Γεώργιος ∆ίτσας και Σία ΕΤΕ – Τσιάπα 

Ελένη και ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αυτήν στην ουσία της. 

2) ∆ιατάσσει την κατάπτωση υπέρ του ∆ήµου Πολυγύρου του παραβόλου που κατατέθηκε 

από την παραπάνω κοινοπραξία κατά την υποβολή της ένστασης 

3) Αποδέχεται ολοκληρωτικά και λέξη προς λέξη το από 5/9/2013 πρακτικό της επιτροπής, 

το οποίο και εγκρίνει, κατακυρώνει δε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού υπέρ της 

µειοδότριας εταιρίας µε την επωνυµία ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ και µε µέση έκπτωση 

47,50% 

4) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    208/2013 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  13η Σεπτεµβρίου 2013 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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