
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 11/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την ενάτη  (9η) Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα  12:00  στo Δημoτικό

Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου,  συvήλθε σε τακτική  συvεδρίαση,  η Οικονομική Επιτρoπή,

μετά από την υπ’ αριθ. 5525/04-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου.

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

απουσίας των τακτικών μελών κ.κ Δημητριάδη Χρήστο, Ζαβράκογλου Άγγελο και Καραφουλίδη

Αναστάσιο, καλέστηκαν τα αναπληρωματικά μέλη και παραβρέθηκαν οι κ.κ Σαράντη Μαρία  και

Ζαγγίλας Δημήτριος.

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  Αθανάσιος  Βασιλάκης,  3.  Κανταράς

Αναστάσιος 4. Τσινάς Αργύριος, τακτικά μέλη Ο.Ε., 5. Σαράντη Μαρία,  6. Δημήτριος Ζαγγίλας

αναπληρωματικά μέλη Ο.Ε. 

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

Αριθμός θέματος:   2ο Έγκριση  πρακτικού  V της  τρίτης  φάσης

«Αποσφράγιση  φακέλων  οικονομικών

προσφορών»  του  έργου  «Εγκατάσταση

επεξεργασίας  και  διάθεσης  λυμάτων Πολυγύρου -

Καλυβών Δήμου Πολυγύρου».

Αριθμός Απόφασης: 63

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

τήρηση των πρακτικών.

Το  θέμα  εισηγήθηκε  ο  Δήμαρχος  κ.  Αστέριος  Ζωγράφος,  Πρόεδρος  Ο.Ε  και  τόνισε  ότι  όπως
γνωρίζετε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου , μετά από σχετική πρόσκληση των μελών της από
τον  πρόεδρο,  την  26η   Απριλίου  2016  προχώρησε,  παρουσία  και  εκπροσώπου  του  υποψηφίου
αναδόχου, στο άνοιγμα του φακέλου οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζομένων που δεν έχουν
αποκλειστεί στην Β φάση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4 σημείο 4.3. της διακήρυξης.
Συντάχθηκε το πρακτικό V την 26/04/2016  ,  σύμφωνα με το οποίο αναδεικνύεται προσωρινός
ανάδοχος  η  Κ/ΞΙΑ  ΙΘΑΚΗ  Α.Τ.Ε.  –  ΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  Α.Ε,  με  την  ανοιγμένη
οικονομική προσφορά των 10.190.932,27 ευρώ (δεν συμπ/νονται τα απρόβλεπτα , η αναθεώρηση
και ο Φ.Π.Α).

ΑΔΑ: 7ΖΘΙΩΞΜ-68Β



Με το πρακτικό αυτό ολοκληρώνεται η τρίτη φάση της δημοπρασίας.
Το πρακτικό V αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις 26/ 04 /2016 .
Ενημερώθηκε δεόντως την ίδια ημέρα και η συμμετέχουσα Κ/ξία και εντός της προβλεπόμενης
προθεσμίας των 5 ημερών δεν ασκήθηκε κάποια ένσταση.

Μετά από όλα τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου
και μετά από το διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών και έχοντας υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου,  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72,  παράγραφος  δ  του  Ν.3852/2010  καθώς  και  το  από
26/04/2016 Πρακτικό V της Επιτροπής Διαγωνισμού 

AΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

α)  Εγκρίνει  το  από  26/04/2016   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  V,  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  του  έργου

«Εγκατάσταση  επεξεργασίας  και  διάθεσης  λυµάτων  Πολυγύρου  –  Καλυβών  Δήµου

Πολύγυρου» και 

β)  Ανακηρύσσει  την  Κ/ξία  με  την  επωνυμία   «Κ/ΞΙΑ  ΙΘΑΚΗ  Α.Τ.Ε.  –  ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  Α.Ε»  Ανάδοχο  του  έργου  «Εγκατάσταση  επεξεργασίας  και  διάθεσης

λυµάτων Πολυγύρου – Καλυβών Δήµου Πολύγυρου» με την ανοιγμένη οικονομική προσφορά

10.190.932,27 ευρώ (δεν συμπεριλαμβάνονται τα απρόβλεπτα, η αναθεώρηση και ο Φ.Π.Α).

Στην εν λόγω απόφαση τα τακτικά μέλη της Ο.Ε. οι κ.κ Κανταράς Αναστάσιος και Τσινάς

Αργύριος ψήφισαν λευκό.

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   63/2016

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

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  9η Μαΐου 2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ
   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΑΔΑ: 7ΖΘΙΩΞΜ-68Β
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