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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: 2ο    Έγκριση ή µη του πρακτικού και εξέταση ενστάσεων 

για το έργο «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών 

γεωτρήσεων ∆ήµου Πολυγύρου»  
Αριθµός Απόφασης: 209 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος, ο οποίος και τόνισε τα παρακάτω: Όπως καλά γνωρίζετε, 

στις 23/7/2013 έγινε  ο δηµόσιος ανοικτός διαγωνισµός για το έργο «Ανόρυξη και 

αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων ∆ήµου Πολυγύρου» σε εκτέλεση της µε αρ. 

173/2011 µελέτης της ∆.Τ.Υ. του ∆ήµου και της µε αριθ. 134/2013 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής. 

Στις 28/8/2013 και µετά τον έλεγχο της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών που 

προσκόµισαν οι διαγωνιζόµενοι για να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, υπογράφτηκε από 
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τα µέλη της επιτροπής το σχετικό πρακτικό του διαγωνισµού , το οποίο αναρτήθηκε και 

κοινοποιήθηκε νόµιµα, έχει κατά λέξη ως εξής 

Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου 
Πολυγύρου, σήµερα την 28η Αυγούστου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.µ., η 
αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για έργα του Ν.3263/2004, αποτελούµενη από τα πιο 
κάτω αναφερόµενα µέλη, συνήλθε, σε κλειστή συνεδρίαση, 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 «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ», σύµφωνα µε την 
υπ΄ αριθµό 173/2011 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου Πολυγύρου Ν. 
Χαλκιδικής και µε προϋπολογισµό δαπάνης εργασιών 1.119.300,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%), που διενεργήθηκε την Τρίτη 23 Ιουλίου 2013 και 
για τον οποίο εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 134/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
(περί έγκρισης όρων ∆ηµ/σης).  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 134/2013 Απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πολυγύρου και αποτελείται από τους: 

1) Σαραφίδη Κωνσταντίνο, υπάλληλος ∆ΤΥ ∆ήµου Πολυγύρου, Πρόεδρος, 

2) Μαθιουδάκη Νικολέττα, υπάλληλος ∆ΤΥ ∆ήµου Πολυγύρου, Τακτικό µέλος, 

3) Πατσιούρα Αναστασία, υπάλληλος ∆ΤΥ ∆ήµου Πολυγύρου, Τακτικό µέλος, 

οι οποίοι και παρέστησαν.  

και ως εκπρόσωπος του Συνδέσµου Πιστοποιηµένων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 
Ν. Χαλκιδικής (ΣΠΕ∆Ε) ορίσθηκε µε το υπ’ αριθµό 2248/16.07.2013 έγγραφο του 
συνδέσµου η κα.Βούλτσιου ∆ήµητρα ως τακτικό µέλος και ο κ.Γεώργιος Σιούρδος ως 
αναπληρωµατικό µέλος οι οποίοι δεν παρέστησαν.   

 

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

 

1 κ/ξ ΓΚΕΚΑΣ Ν. - ΠΟΛΥΖΩΗΣ Ν. µε αύξοντα αριθµό 1 

2 κ/ξ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ-ΡΩΣΣΙΟΥ-ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ µε αύξοντα αριθµό 2   

3 κ/ξ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ - ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ µε αύξοντα αριθµό 3 

4 κ/ξ ΤΣΙΡΕΚΑΣ - ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ µε αύξοντα αριθµό 4 

5 κ/ξ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ-ΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. µε αύξοντα αριθµό 5 
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6 κ/ξ ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ Κ. - ΜΙΓΚΟΣ Χ. µε αύξοντα αριθµό 6 

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. 
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Μετά την ολοκλήρωση του πλήρους ελέγχου, των δικαιολογητικών συµµετοχής και 

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

παρακάτω προσφορά ως απαράδεκτη: 

1. κ/ξ ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ Κ. - ΜΙΓΚΟΣ Χ. µε αύξοντα αριθµό 6, µε εκπροσώπους τον κ. 
Νικολαϊδη Κωνσταντίνο και Μίγκο Χρήστο και µε προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 
33,00%, διότι στην προσφορά του περιέλαβε 31 µηχανόσηµα και όχι 32 όπως ρητά 
αναφέρει το άρθρο 24.1.6 της ∆ιακήρυξης και επειδή η ανωτέρω έλλειψη επισύρει την 
ποινή του αποκλεισµού (1ο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 24 της ∆ιακήρυξης). 

Στη συνέχεια η Επιτροπή έκρινε τις παρακάτω προσφορές ως παραδεκτές: 

 

1 κ/ξ ΤΣΙΡΕΚΑΣ – ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ µε αύξοντα αριθµό 4 και προσφερόµενη µέση έκπτωση 

Εµ = 33,23 % 

2 κ/ξ ΓΚΕΚΑΣ Ν. - ΠΟΛΥΖΩΗΣ Ν. µε αύξοντα αριθµό 1 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 

=27,61 % 

3  κ/ξ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ - ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ µε αύξοντα αριθµό 3 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 

= 24,95  % 

4 κ/ξ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ-ΡΩΣΣΙΟΥ-ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ µε αύξοντα αριθµό 2 και προσφερόµενη µέση 

έκπτωση Εµ= 22,25% 

5 κ/ξ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ-ΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. µε αύξοντα αριθµό 5 και προσφερόµενη 

µέση έκπτωση Εµ = 15,56 % 

 

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.  
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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. 

Στη συνέχεια και µέσα στην νόµιµη προθεσµία που προβλέπεται από τον νόµο κατατέθηκε από 

την εταιρία Γκέκας Ν. – Πολυζώης Ν. µε αριθ. πρωτ. 17642/2013 ένστασή της και µε την 

οποία και για τους αναφερόµενους σ’ αυτήν λόγους, ζητούσε τον αποκλεισµό της 

κοινοπραξίας Τσιρέκας – Σταµκόπουλος, ειδικότερα δε γιατί το µέλος της Κοινοπραξίας 

Τσιρέκας Αθανάσιος, γεωλόγος, έχει ανεκτέλεστο έργο που δεν το δήλωσε  (Ανόρυξη 

υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Μαγούλα Στεφανοβικείου µε φορέα υλοποίησης του έργου 

τον ∆ήµο Ρήγα Φεραίου. 

Επί της παραπάνω ενστάσεως, η αρµόδια επιτροπή διατύπωσε την γνώµη της και έκρινε 

σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα σ’ αυτήν έγγραφα στοιχεία, ότι πρέπει να γίνει δεκτή η 

ένσταση αυτή. Το κείµενο της γνώµης που διατυπώθηκε από την αρµόδια επιτροπή, έχει ως 

εξής: 

Στον Πολύγυρο, σήµερα 13-09-2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 ̟.µ., στα γραφεία 
του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε η αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού για έργα του 
3669/2008 (Κ.∆.Ε.), α̟οτελούµενη α̟ό τα ̟ιο κάτω αναφερόµενα µέλη, ̟ροκειµένου 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του 3669/2008 (Κ.∆.Ε.) να ολοκληρώσει το έργο της, 
διαβιβάζοντας το ̟ρακτικό, τις ενστάσεις και την γνώµη της στην Προϊσταµένη Αρχή, η 
ο̟οία θα εκδικάσει τις εµ̟ρόθεσµες ενστάσεις, θα α̟οφασίσει και τελικά θα εγκρίνει το 
α̟οτέλεσµα του ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
̟ροσφορές, µε το σύστηµα ̟ροσφοράς µε ε̟ιµέρους ̟οσοστά έκ̟τωσης, για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΩΝ 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» σύµφωνα µε την υ̟΄ αριθµό 173/2011 µελέτη της 
Τεχνικής Υ̟ηρεσίας ∆. Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής . 

 

Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού, συγκροτήθηκε µε την υ̟’ αριθµ. 134/2013 Α̟όφαση της 

Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Πολυγύρου και α̟οτελείται α̟ό τους: 

1) Σαραφίδη Κωνσταντίνο, υ̟άλληλος ∆ΤΥ ∆ήµου Πολυγύρου, Πρόεδρος, 

2) Μαθιουδάκη Νικολέττα, υ̟άλληλος ∆ΤΥ ∆ήµου Πολυγύρου, Τακτικό µέλος, 
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3) Πατσιούρα Αναστασία, υ̟άλληλος ∆ΤΥ ∆ήµου Πολυγύρου, Τακτικό µέλος, 

οι ο̟οίοι και ̟αρέστησαν.  

και ως εκ̟ρόσω̟ος του Συνδέσµου Πιστο̟οιηµένων Εργολη̟τών ∆ηµοσίων Έργων Ν. 

Χαλκιδικής (ΣΠΕ∆Ε) ορίσθηκε µε το υ̟’ αριθµό 2248/16.07.2013 έγγραφο του συνδέσµου 

η κα.Βούλτσιου ∆ήµητρα ως τακτικό µέλος και ο κ.Γεώργιος Σιούρδος ως 

ανα̟ληρωµατικό µέλος οι ο̟οίοι δεν ̟αρέστησαν.   

Ο διαγωνισµός του ̟αρα̟άνω έργου, µε ̟ροϋ̟ολογισµό δα̟άνης εργασιών 
1.119.300,00 € (συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%) και για τον ο̟οίο εκδόθηκε η υ̟’ 
αριθµ. 134/2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής (̟ερί έγκρισης όρων ∆ηµ/σης) 
διενεργήθηκε την Τρίτη 23 Ιουλίου 2013. Ακολούθως, την 28η Αυγούστου 2013, ο 
Πρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής ανακοίνωσε το Πρακτικό ∆ηµο̟ρασίας και στις 2-9-2013, 
κατατέθηκε εµ̟ρόθεσµα η µε αριθµό ̟ρωτοκόλλου 17642 ένσταση της 
κοινο̟ραξίας ΓΚΕΚΑΣ Ν. - ΠΟΛΥΖΩΗΣ Ν. σύµφωνα µε την ο̟οία ζητείται ο 
α̟οκλεισµός της κοινο̟ραξίας ΤΣΙΡΕΚΑΣ - ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ για τους 
ακόλουθους λόγους: 

1) το µέλος της ανωτέρω κοινο̟ραξίας Τσιρέκας Αθανάσιος, γεωλόγος, έχει 
ανεκτέλεστο όσον αφορά στο έργο «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση 
Μαγούλα Στεφανοβικείου» µε κύριο του έργου το ∆. Ρήγα Φεραίου και δεν έχει 
̟ροσκοµίσει ̟ιστο̟οιητικό Ασφαλιστικής ενηµερότητας για το έργο αυτό ως όφειλε. 

• Προς διευκρίνιση του ανωτέρω εστάλη ερώτηµα ̟ρος το ∆ήµο Ρήγα Φεραίου µε το υ̟’ 
αριθµ. 17678/2-9-13 έγγραφο µας και λάβαµε την α̟ό 5-9-13 α̟άντηση ότι ο δήµος δεν έχει 
̟αραλάβει βεβαίωση ̟εραίωσης ενώ ταυτόχρονα µας ̟αρα̟έµ̟ει για διευκρινήσεις στο 
∆ήµο Βόλου. Σε συνέχεια εστάλη α̟ό το δήµο µας το 18196/9-9-13 έγγραφο ̟ρος το δήµο 
Βόλου ό̟ου και ενηµερωθήκαµε ότι ο φάκελος του έργου έχει µεταβιβαστεί στο δήµο Ρήγα 
Φεραίου ενώ δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση ̟εραίωσης για το ̟αρα̟άνω έργο. Η Ε̟ιτρο̟ή 
̟ροτείνει να γίνει δεκτή η ένσταση όσον αφορά στο σηµείο αυτό. 

 

2) Η δήλωση σύστασης της ανωτέρω κοινο̟ραξίας δεν αναφέρει την ε̟ωνυµία 
της κοινο̟ραξίας ούτε την διεύθυνσή της. 

• Η Ε̟ιτρο̟ή λαµβάνοντας υ̟’ όψιν το άρθρο 24.3 της ∆ιακήρυξης κρίνει ότι οι ανωτέρω 
ελλείψεις είναι ε̟ουσιώδεις και δεν ε̟ισύρουν την ̟οινή α̟οκλεισµού αφού δεν αναφέρεται 
̟ουθενά ρητώς η καταγραφή των ανωτέρω στοιχείων ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού ενώ καµία 
ασάφεια δεν ̟ροκύ̟τει για τους κοινο̟ρακτούντες και τα ̟οσοστά κατανοµής µεταξύ 
αυτών (αναλυτική καταγραφή των ̟οσοστών του καθενός και στοιχεία – ε̟ιτίθεται και 
σφραγίδα των κοινο̟ρακτούντων). Η Ε̟ιτρο̟ή ̟ροτείνει να α̟ορριφθεί η ένσταση όσον 
αφορά στο σηµείο αυτό. 
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3) Οι υ̟εύθυνες δηλώσεις ̟ερί ̟ιστών αντιγράφων ̟ου κατατέθηκαν α̟ό τα δύο 
µέλη της κοινο̟ραξίας δεν αναφέρουν ̟ρωτόκολλο και ηµεροµηνία των σχετικών 
βεβαιώσεων και ̟ιστο̟οιητικών των ο̟οίων βεβαιώνουν την ακρίβεια. 

• Η Ε̟ιτρο̟ή λαµβάνοντας υ̟’ όψιν το άρθρο 23.2.3 της ∆ιακήρυξης κρίνει ότι αρκεί η 
αναφορά των βεβαιώσεων και ̟ιστο̟οιητικών αντίγραφα των ο̟οίων ε̟ισυνά̟τονται και 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους καθότι καµία ασάφεια δεν δηµιουργείται καθώς ̟ρόκειται για 
ε̟ισυνα̟τόµενα µοναδικά αντίγραφα το ο̟οία κατατέθηκαν όλα στον ίδιο φάκελο 
̟ροσφοράς. Η ̟ροκήρυξη α̟αιτεί να αναφέρονται ένα ̟ρος ένα τα δικαιολογητικά ώστε να 
µην υ̟άρχει αντίγραφο δικαιολογητικού για το ο̟οίο να µη βεβαιώνεται η ακρίβειά του. Η 
Ε̟ιτρο̟ή ̟ροτείνει να α̟ορριφθεί η ένσταση όσον αφορά στο σηµείο αυτό. 

 

 

 Σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω και µετά τον α̟οκλεισµό των: 
  

1 κ/ξ ΤΣΙΡΕΚΑΣ – ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ µε αύξοντα αριθµό 4 και προσφερόµενη µέση έκπτωση 

Εµ = 33,23 % 

 

γίνονται δεκτοί στην δηµο̟ρασία οι ̟αρακάτω συµµετέχοντες κατά σειρά µειοδοσίας: 

 

1 κ/ξ ΓΚΕΚΑΣ Ν. - ΠΟΛΥΖΩΗΣ Ν. µε αύξοντα αριθµό 1 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 

=27,61 % 

2  κ/ξ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ - ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ µε αύξοντα αριθµό 3 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ = 

24,95  % 

3 κ/ξ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ-ΡΩΣΣΙΟΥ-ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ µε αύξοντα αριθµό 2 και προσφερόµενη µέση 

έκπτωση Εµ= 22,25% 

4 κ/ξ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ-ΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. µε αύξοντα αριθµό 5 και προσφερόµενη µέση 

έκπτωση Εµ = 15,56 % 

 

 

Εν όψει όλων των παραπάνω και µε δεδοµένο ότι όπως προκύπτει από όλα τα παραπάνω καθ’ η 

ένσταση έχει αναλάβει την Ανόρυξη της υδρευτικής Γεώτρησης στη θέση Μαγούλα 

Στεφανοβικείου, έργο που δεν ολοκληρώθηκε και συνεπώς µε ποινή απαράδεκτου θα έπρεπε 

όχι µόνο να δηλωθεί αλλά να προσκοµισθεί και η αναγκαία Ασφαλιστική ενηµερότητα για το 
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συγκεκριµένο έργο (βλ. µε αρ. πρωτ. 109865/6-9-2013 και 11754/5-9-2013 αντίστοιχα έγγραφα 

των ∆ήµων Ρήγα Φεραίου και Βόλου), εισηγούµαι να γίνει δεκτή η ένσταση και να αποκλεισθεί 

του διαγωνισµού η κοινοπραξία Τσιρέκα – Σταµκόπουλος και να κατακυρωθεί το έργο στην 

κοινοπραξία ΓΚΕΚΑΣ Ν. – ΠΟΛΥΖΩΗΣ Ν. και µε προσφερόµενη έκπτωση 27,61%. 

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

της τα έγγραφα του όλου φακέλου, το πρακτικό της Επιτροπής, την ένσταση και την 

διατυπωθείσα γνώµη της επιτροπής 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) ∆έχεται τυπικά και στην ουσία της την ένσταση µε αριθ. πρωτ. 17642/2013 που 

υποβλήθηκε εµπρόθεσµα από την κοινοπραξία ΓΚΕΚΑΣ Ν. – ΠΟΛΥΖΩΗΣ Ν. 

2) Αποκλείει από τον διαγωνισµό την κοινοπραξία ΤΣΙΡΕΚΑΣ – ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ και 

εγκρίνει το αποτέλεσµα του γενόµενου διαγωνισµού υπέρ της κοινοπραξίας ΓΚΕΚΑΣ Ν. 

– ΠΟΛΥΖΩΗΣ Ν. µε έκπτωση 27,61%. 

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

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    209/2013 

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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