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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 46/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή πέµπτη (25η) Νοεµβρίου 2014 και ώρα  12:00  στo 

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

Οικονοµική Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 21097/21-11-2014 πρόσκληση του Προέδρου. 

 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. 

Ζαβράκογλου Άγγελος, 4. Καραφουλίδης Αναστάσιος, 5. Βασιλάκης Αθανάσιος, 6. Τσινάς 

Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κανταράς Αναστάσιος, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο Έγκριση ή µη του πρακτικού και εξέταση επί των 

ενστάσεων κατά του 1ου σταδίου διενέργειας 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών 

αντλιοστασίων» 

Αριθµός Απόφασης: 318 

 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε τα εξής: 

Όπως καλά γνωρίζετε στις 4 Νοεµβρίου διενεργήθηκε ο διαγωνισµός για την Αποσφράγιση 

Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής – Έλεγχος  Περιεχοµένου ∆ικαιολογητικών και 

Ελαχίστων Προϋποθέσεων Συµµετοχής Υποψήφιων Αναδόχων»  της προµήθειας µε τίτλο:  

«Προµήθεια υλικών αντλιοστασίων» και συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό από την 

επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού το οποίο έχει ως εξής: 
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Στον Πολύγυρο και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, σήµερα την 

4η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε η αρµόδια Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού, του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., η οποία συγκροτήθηκε µε την 261/14 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής   για την προµήθεια «Προµήθεια υλικών 

αντλιοστασίων», ύστερα από την υπ’ αριθµ. 19485/29-10-2014 πρόσκληση του προέδρου 

της επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην παραλαβή των  προσφορών της ως άνω 

προµήθειας, όπως ορίζεται στην Φ.6στ/16818/15-09-2014 (Α∆Α:7Θ56ΩΞΜ-91Σ) 

διακήρυξη του ∆ηµάρχου Πολυγύρου.  

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 

1) Παπασαραφιανός Γεώργιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ Πρόεδρος  

2) Πατσιούρα Αναστασία Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ Μέλος 

3) Γούτας Θεόδωρος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ Μέλος 

 

Ο Πρόεδρος µε την συµπλήρωση της 11ης π.µ. ώρας και αφού προηγουµένως ήλεγξε ότι η 

περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 11-

09-2014, στο ΦΕΚ διακηρύξεων586/19-9-2014 και τον ελληνικό τύπο στις 17-09-2014 και 

19-09-2014,  και εποµένως τηρήθηκαν οι κανόνες δηµοσιότητας  όπως ορίζουν στο άρθρο 

8 της διακήρυξης και άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ,  κήρυξε την έναρξη παραλαβής των 

προσφορών.  

 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1.6. του Παραρτήµατος Β΄της διακήρυξης, αποσφραγίζεται 

και µονογράφονται ο κυρίως φάκελος καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών 

συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς κάθε συµµετέχοντα. Η επιτροπή συντάσσει 

Πρακτικό, το Πρακτικό πρώτου σταδίου «Αποσφράγιση Φακέλου ∆ικαιολογητικών 

Συµµετοχής – Έλεγχος  Περιεχοµένου ∆ικαιολογητικών» στο οποίο καταχωρεί αυτούς που 

υπέβαλαν προσφορές καθώς και τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν, την πληρότητα των 

οποίων ελέγχει. 
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Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι 

ενδιαφερόµενοι, καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία. 

 

Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, δηλαδή της 11ης π.µ., ο 

Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η 

διαδικασία της αποσφράγισης. 

 

Αρχικά η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισµένος 

φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν φάκελοι και τα δικαιολογητικά τα 

οποία µονογράφησαν και σφραγίστηκαν, όπως αυτά καταγράφονται στη συνέχεια. 

 

Οι διαγωνιζόµενοι κατά σειρά επίδοσης και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα 

εξής: 

 

 

1. Σ. ΑΪΒΑΖΙ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 
Ο∆ΟΣ ΖΑΠΠΑ –Τ.Κ. : 57013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  

ΤΗΛ: 2310694000 FAX: 2310692110 

 

 

Κατέθεσε δια του πρωτοκόλλου 19724/04-11-2014, εµπρόθεσµα ,ένα κλειστό φάκελο 

(κυτίο) στο οποίο περιείχε  

1. Φάκελο δικαιολογητικών (σφραγισµένο) 
2. Φάκελο τεχνικής προσφοράς (σφραγισµένο) 
3. Φάκελο οικονοµικής προσφοράς (σφραγισµένο) 
 

 

Στο φάκελο των δικαιολογητικών βρέθηκαν και καταγράφηκαν τα παρακάτω 

δικαιολογητικά : 

 

Α/Α Είδος δικαιολογητικού Αρθρο 

διακήρυξης 

ΑΔΑ: 7ΖΘΩΩΞΜ-ΝΛΣ



4 
  

 

 
  Παράρτηµα 

Β’ 

1 Εγγυητική επιστολή ALPHA BANK, Νο GRZ094423/03-11-14, ποσού 

8.130,10 € 

1.7. α1 

2 ΦΕΚ συγκρότησης ∆.Σ., καταστατικό σύστασης, Υ.∆. Νοµίµου 

εκπροσώπου 

 

3 Απόσπασµα ποινικού µητρώου Αϊβαζίδη Σίµου 1.7.γ1 

4 

Πιστοποιητικά δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι : 

1.7.α3 

-δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό 

-δεν τελεί υπό εκκαθάριση  

-δεν τελεί υπό παύση δραστηριοτήτων 

-δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 

-δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 

-δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης 

-δεν τελεί υπό διαδικασία εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης 

-δεν τελεί υπό διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού 

5 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας εταιρίας, ασφαλιστική 

ενηµερότητα ΤΣΜΕ∆Ε Αϊβαζίδη Σίµου 1.7.α4 

6 Φορολογική ενηµερότητα 

7 Πιστοποιητικό Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου (Περί 

εγγραφής) και καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 

1.7.α5 

8 Υ.∆. περί µη αποκλεισµού από διαγωνισµού, χρόνου ισχύος προσφοράς, 

γνώσης όρων διακήρυξης και περί µη ψευδών και ανακριβών δηλώσεων  

1.7.α6 

9 
Μετοχολόγιο (Απόσπασµα πρακτικού ∆.Σ.) για ονοµαστικοποίηση 

µετοχών 

1.7.γ2 

10 Ισολογισµοί 2011, 2012, 2013  1.7.ΙΙ 

11 

Προφίλ εταιρίας,  

κατάσταση προσωπικού δεν είναι θεωρηµένη από Επιθεώρηση Εργασίας  

άδειες άσκησης επαγγέλµατος,  

Ιδιωτικά συµφωνητικά συνεργασίας, Υ.∆. συνεργασίας 

1.7.ΙΙΙ 
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12 
ISO 9001-2008 (Όχι πιστοποιητικό αλλά βεβαίωση για έκδοση από 

ΒΜTRADA) 

1.7.ΙV 
13 ISO14001 (Όχι πιστοποιητικό αλλά βεβαίωση για έκδοση από 

ΒΜTRADA) 

14 OHSAS 18001 (Όχι πιστοποιητικό αλλά βεβαίωση για έκδοση από 

ΒΜTRADA) 

15 

Μηχανολογικός εξοπλισµός, άδειες κυκλοφορίας οχηµάτων (Ένα 

γερανοφόρο φορτηγό (µε συµφωνητικό) , ένα ηµιφορτηγό και ένα 

φορτηγό) 

1.7.V 

16 ∆ήλωση χρόνου παράδοσης υλικών, επάρκειας ανταλλακτικών και χρόνου 

παράδοσης ανταλλακτικών  

Ε.Σ.Υ. παρ. 

4,5 

 

 

2. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.  

ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΘ:1022, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΤΗΛ: 2310755190 FAX: 2310752054 

  

Κατέθεσε δια του πρωτοκόλλου 19726/04-11-2014, εµπρόθεσµα (10:25πµ)ένα κλειστό 

φάκελο (κυτίο) στο οποίο περιείχε  

1. Φάκελο δικαιολογητικών (σφραγισµένο) 
2. Φάκελο τεχνικής προσφοράς (σφραγισµένο) 
3. Φάκελο οικονοµικής προσφοράς (σφραγισµένο) 

 

Στο φάκελο των δικαιολογητικών βρέθηκαν και καταγράφηκαν τα παρακάτω 

δικαιολογητικά : 

 

Α/Α Είδος δικαιολογητικού Αρθρο 

διακήρυξης 

  Παράρτηµα 

Β’ 

1 Εγγυητική επιστολή ΤΣΜΕ∆Ε, Νο 537162/15-10-14, ποσού 8.130,10 € 1.8. α1 
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2 Απόφαση ∆.Σ. περί συµµετοχής και εκπροσώπησης στο διαγωνισµό  

, ΦΕΚ συγκρότησης ∆.Σ., καταστατικό σύστασης, Υ.∆. Νοµίµου 

εκπροσώπου 

 

3 Απόσπασµα ποινικού µητρώου Πολυζώη Νϊκου 1.7.γ1 

4 

Πιστοποιητικά δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι : 

1.7.α3 

-δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό 

-δεν τελεί υπό εκκαθάριση  

-δεν τελεί υπό παύση δραστηριοτήτων 

-δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 

-δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 

-δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης 

-δεν τελεί υπό διαδικασία εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης 

-δεν τελεί υπό διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού 

-ένορκη βεβαίωση 

5 Υ.∆. Πολυζώη Νίκου περί ασφαλιστικής ενηµερότητας, ασφαλιστική 

ενηµερότητα ΙΚΑ ΤΣΜΕ∆Ε 1.7.α4 

6 Φορολογική ενηµερότητα 

7 Πιστοποιητικό Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου (Περί 

εγγραφής) 

1.7.α5 

8 Υ.∆. περί µη αποκλεισµού από διαγωνισµού, χρόνου ισχύος προσφοράς, 

γνώσης όρων διακήρυξης και περί µη ψευδών και ανακριβών δηλώσεων  

1.7.α6 

9 Βεβαίωση ΓΕΜΗ, µετοχολόγιο για ονοµαστικοποίηση µετοχών 1.7.γ2 

10 Ισολογισµοί 2011, 2012, 2013  1.7.ΙΙ 

11 
Προφίλ εταιρίας, κατάσταση προσωπικού, άδειες άσκησης επαγγέλµατος, 

Ιδιωτικά συµφωνητικά συνεργασίας, Υ.∆. συνεργασίας 

1.7.ΙΙΙ 

12 ISO 9001-2008 

1.7.ΙV 13 ISO14001 

14 OHSAS 18001 

15 
Μηχανολογικός εξοπλισµός, άδειες κυκλοφορίας οχηµάτων (Ένα 

γερανοφόρο φορτηγό αυτοκίνητο, δύο ηµιφορτηγά αυτοκίνητα) 

1.7.V 
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16 Πιστοποιητικά εµπειρίας έργων  

17 Υ.∆. χρόνου παράδοσης υλικών, επάρκειας ανταλλακτικών και χρόνου 

παράδοσης ανταλλακτικών  

Ε.Σ.Υ. παρ. 

4,5 

18 Υ.∆. πιστών αντιγράφων δικαιολογητικών  

19 Φωτοτυπίες ταυτοτήτων   

20 Πιστοποιητικά τήρησης προδιαγραφών ή προτύπων προϊόντων  1.7.VII 

   

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ε.∆. διέκοψε την δηµόσια συνεδρίαση και σε µυστική πλέον 

συνεδρίαση αυτή προχώρησε  στον έλεγχο της πληρότητας των παραπάνω 

δικαιολογητικών ανά διαγωνιζόµενο και διαπίστωσε τα παρακάτω. 

 

1. Για την  Σ. ΑΪΒΑΖΙ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 7.ΙΙΙ  του Παραρτήµατος Β’ της διακήρυξης οι 

δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει µαζί µε την προσφορά τους να υποβάλλουν  
κατάσταση του απασχολούµενου προσωπικού θεωρηµένη από την επιθεώρηση 
εργασίας .  

Η Σ. ΑΪΒΑΖΙ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε. κατέθεσε κατάσταση απασχολουµένων για το ΙΚΑ  

σφραγισµένη από την εταιρία  

 

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 7.VΙΙ  του Παραρτήµατος Β’ της διακήρυξης, oι 
συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικά τήρησης των προδιαγραφών 
ή προτύπων των προϊόντων, σύµφωνα µε την 66/14 µελέτη της προµήθειας. 
Η Σ. ΑΪΒΑΖΙ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε. δεν κατέθεσε σχετικά πιστοποιητικά στο φάκελο 

δικαιολογητικών συµµετοχής αλλά βρέθηκαν πιστοποιητικά, που δεν καλύπτουν το 

σύνολο των ζητουµένων ειδών, στο φάκελο τεχνικής προσφοράς 

 

3.  Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 7.ΙV  του Παραρτήµατος Β’ της διακήρυξης κάθε 
διαγωνιζόµενος θα πρέπει να εφαρµόζει : α) σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα 
µε το πρότυπο EN ISO 9001 : 2008, β) σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ ISO 14001 : 2004 και γ) σύστηµα ∆ιαχείρισης της Υγείας 
και Ασφάλειας στην Εργασία σύµφωνα µε το πρότυπο OHSAS 18001 : 2007. Τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά θα πρέπει να αναγράφουν στο πεδίο εφαρµογής, την 
συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων. Τα παραπάνω πιστοποιητικά θα κατατεθούν µε 
την προσφορά 
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Η Σ. ΑΪΒΑΖΙ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε. κατέθεσε βεβαίωσεις της TRADA BM µε ηµεροµηνία 

29-10-2014 ότι αναµένεται η έκδοση των πιστοποιητικών αυτών δεδοµένου ότι δεν 

υπάρχουν εκκρεµότητες. 

  

4. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 7.γ2  του Παραρτήµατος Β’ της διακήρυξης   
Επιπροσθέτως για τις ηµεδαπές Α.Ε. πρέπει να υποβληθούν τα προβλεπόµενα από το 
άρθρο 1 του Π.∆. 82/1996 δικαιολογητικά, από τα οποία να αποδεικνύεται η 
ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους, ή βεβαίωση περί τυχόν εξαίρεσή τους.  

Η Σ. ΑΪΒΑΖΙ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε. δεν κατέθεσε κανένα από τα παραπάνω δικαιολογητικά, 

δηλαδή βεβαίωση ΓΕΜΗ περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών και κατάσταση 

µετοχών, ούτε βεβαίωση για εξαίρεσή της  

 

Στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 1 παράγραφος 7 του Παραρτήµατος Β΄ της 

διακήρυξης αναφέρεται ότι «Εάν δεν προσκοµισθούν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 

η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη 

 

2. Για την ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε 

∆ιαπιστώθηκε ότι η ανωτέρω εταιρεία έχει προσκοµίσει το σύνολο των απαιτούµενων 

δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και η πληρότητα αυτών,  σύµφωνα µε το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΡΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» δικαιολογητικά συµµετοχής της σχετικής διακήρυξης,  

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω η επιτροπή απορρίπτει σαν απαράδεκτη τις προσφορές των  

1. Σ. ΑΪΒΑΖΙ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 
 

και κάνει δεκτή για την συνέχεια του διαγωνισµού την προσφορά των: 

1. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε. 
 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε µεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής.  

Η εταιρία Σ. ΑΪΒΑΖΙ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε. υπέβαλε ένσταση, κατά του πρακτικού του πρώτου 

σταδίου του διαγωνισµού και στις 24 Νοεµβρίου συνήλθε η αρµόδια Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού, του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., η οποία συγκροτήθηκε µε την 261/14 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την προµήθεια «Προµήθεια υλικών 
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αντλιοστασίων» προκειµένου να αποφασίσει επί της ενστάσεως που υπέβαλε η εταιρία Σ. 

ΑΪΒΑΖΙ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και συντάχθηκε η σχετική γνωµοδότηση επί ενστάσεων κατά του 

πρακτικού 1ου σταδίου η οποία έχει ως εξής: 

Στον Πολύγυρο και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, σήµερα την 

24η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε η αρµόδια Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού, του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., η οποία συγκροτήθηκε µε την 261/14 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής   για την προµήθεια «Προµήθεια υλικών 

αντλιοστασίων», ύστερα από την µε ηµεροµηνία  19-11-2014 πρόσκληση του προέδρου 

της επιτροπής, προκειµένου να αποφασίσει επί της ενστάσεως που υπέβαλε η εταιρία Σ. 

ΑΪΒΑΖΙ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.  

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 

1) Παπασαραφιανός Γεώργιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ Πρόεδρος  

2) Πατσιούρα Αναστασία Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ Μέλος 

3) Γούτας Θεόδωρος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ Μέλος 

 

Η εταιρία Σ. ΑΪΒΑΖΙ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε. υπέβαλε ένσταση, κατά του πρακτικού του πρώτου 

σταδίου του διαγωνισµού που κοινοποιήθηκε στους διαγωνιζοµένους µε το υπ’ αριθµόν 

20667/17-11-2014 έγγραφό µας,  στις 18-11-2014 η οποία έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 

20980/19-11-2014 γιατί υπεβλήθη στο τηλεοµοιοτυπικό µηχάνηµα της υπηρεσίας µετά 

τη λήξη του ωραρίου στις 15:36. 

 

Όπως διεπίστωσε η επιτροπή η ένσταση της εταιρίας Σ. ΑΪΒΑΖΙ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε δεν 

συνοδεύεται από το παράβολο υπέρ του ∆ήµου Πολυγύρου που προβλέπεται µε το 

άρθρο 59 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄ 90/18-4-2013) 25Α. Το ύψος του παραβόλου είναι 

ίσο µε το 0,05 τοις χιλίοις του προϋπολογισµού του έργου(χωρίς Φ.ΠΑ. και 

αναθεώρηση) και δεν µπορεί να είναι µικρότερο του ποσού των 250 ευρώ.  

 

Συνεπώς η ένσταση κηρύσσεται απαράδεκτη και δεν εξετάζεται καθόλου 
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Κατά τα λοιπά εµµένει στις απόψεις της,  εµµένει όπως αυτές διατυπώθηκαν στο µε 

ηµεροµηνία 04-11-2014 πρακτικό της και  απορρίπτει την προσφορά της Σ. ΑΪΒΑΖΙ∆ΗΣ 

Α.Ε.Β.Ε.και κάνει δεκτή για την συνέχεια του διαγωνισµού την προσφορά της 

«ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.» 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπ’ όψιν όλα τα 

σχετικά έγγραφα του φακέλου και µετά την διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

1. Αποδέχεται το από 04-11-2014 πρακτικό αξιολόγησης διαγωνισµού για την Αποσφράγιση 

Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής – Έλεγχος  Περιεχοµένου ∆ικαιολογητικών και 

Ελαχίστων Προϋποθέσεων Συµµετοχής Υποψήφιων Αναδόχων»  της προµήθειας µε 

τίτλο:  «Προµήθεια υλικών αντλιοστασίων» και την από 24/11/2014 γνωµοδότηση 

επί ενστάσεων κατά του πρακτικού 1ου σταδίου 

2. Απορρίπτει την ένσταση της εταιρίας Σ. ΑΪΒΑΖΙ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

3. Αποδέχεται την προσφορά της «ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.» για την συνέχεια του 

διαγωνισµού. 

Στην εν λόγω απόφαση ψήφισε λευκό ο κ. Τσινάς Αργύριος, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  318/ 2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  25η  Νοεµβρίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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