
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 21/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή δευτέρα (22α) Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα  12:00  

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

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 16501/16-09-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

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

Επιτροπής και λόγω απουσίας των τακτικών µελών κ. Ζαβράκογλου Άγγελου και Καραφουλίδη 

Αναστάσιου, παραβρέθηκαν τα αναπληρωµατικά µέλη οι κ. ∆ηµήτρης Ζαγγίλας & ∆ηµήτριος 

Κοντογιώργης, αντίστοιχα, αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε., ενώ λόγο απουσίας του τακτικού µέλους κ. 

Αθανάσιου Βασιλάκη, δεν παρέστη η κ. Μαρία Σαράντη, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

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. Κανταράς 

Αναστάσιος, 4. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 5. ∆ηµήτρης Ζαγγίλας, 6. ∆ηµήτριος 

Κοντογιώργης, αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε.  

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αθανάσιος Βασιλάκης, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

 

Αριθµός θέµατος:   2ο  Εξέταση επί της ένστασης κατά του πρακτικού δηµοπρασίας 

για το έργο: «Αντιπυρική προστασία προστατευτικού 

δάσους Παλαιόχωρας και Ριζών ∆ήµου Πολυγύρου» 

Αριθµός Απόφασης: 196 

 

 

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

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι στις 

16/09/2015 συνήλθε η αρμόδια τριμελής Επιτροπή Διαγωνισμού για έργα του 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) ώστε 

να γνωµοδοτήσει επί της Ένστασης που υποβλήθηκε και συνέταξε τη σχετική γνωµοδότηση η 

οποία έχει ως εξής: 

Στον Πολύγυρο, σήµερα 16η-09-2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ., στα γραφεία του 
∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε η αρµόδια τριµελής Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για έργα του 3669/2008 
(Κ.∆.Ε.), αποτελούµενη από τα πιο κάτω αναφερόµενα µέλη, προκειµένου σύµφωνα µε τις 
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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 τις εµπρόθεσµες 
ενστάσεις, 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 υποέργου «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΙΖΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» 
σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 14/2014 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆. Πολυγύρου Ν. 
Χαλκιδικής . 

Ο διαγωνισµός του παραπάνω έργου, µε προϋπολογισµό δαπάνης εργασιών 277.235,77 
€ και πλέον Φ.Π.Α. 23% 63.764,23 €, για τον οποίο εκδόθηκε η 151/2015 (περί έγκρισης όρων 
∆ηµοπράτησης) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, διενεργήθηκε την Τρίτη 8 Σεπτεµβρίου 
2015.  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 151/2015 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Πολυγύρου, αποτελείται από τους:  1) Μαθιουδάκη Νικολέττα, 
Πρόεδρος 2) Κοζάρη Χριστίνα, υπάλληλος ∆ΤΥ&Π. Τακτικό µέλος και 3) Κοµσή Γεωργία, 
υπάλληλος ∆ΤΥ&Π. Τακτικό µέλος, οι οποίοι και παρέστησαν.  

Μετά την 10η Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα ανακοίνωσης του Προέδρου Επιτροπής του 
παραπάνω διαγωνισµού του Πρακτικού ∆ηµοπρασίας, κατατέθηκε εµπρόθεσµα (µε 
επισυναπτόµενο το αποδεικτικό πληρωµής του απαιτούµενου βάση των διατάξεων του άρ. 
59 του Ν. 4146/2013 παραβόλου) και εξετάσθηκε η παρακάτω ένσταση: 

Υπ’ αρ. πρωτ. Φ6στ/16378 της 15-09-2015 ένσταση του Κου Παπαδόπουλου Σ. Θεόδωρου, 
∆ασολόγου Ε.∆.Ε. (µε Α.∆.Τ.:  ΑΑ 388651, Α.Φ.Μ.: 066526321 και διεύθυνση: Εγνατίας 65, 
Κρινίδες Καβάλας), η οποία και συνοδεύει τη γνωµοδότηση, µε την οποία ζητά την απόρριψη α) 
της Κας ∆ρόσου Αδ. Σπυριδούλας, ∆ασολόγου Ε.∆.Ε. και  β) του Κου Τάλαρη Γ. ∆ηµήτριου, 
∆ασολόγου Ε.∆.Ε.  διότι στις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που υπέβαλαν, στο σηµείο που δηλώνουν 
υπεύθυνα ότι δεν έχουν διαπράξει παράπτωµα για το οποίο τους επιβλήθηκε ποινή η οποία να 
τους στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων,  δεν αναγράφεται η 
φράση σε παρένθεση:  (και καταβάλει τη συγκεκριµένη δηµοπρασία) όπως αναγράφεται στο 
άρθρο 23.2.2, α ΙΙΙ της διακήρυξης  (…..υποβάλλεται  Υπεύθυνη ∆ήλωση που υπογράφεται από 
τον ατοµικό εργολήπτη ή τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι ….ιιι) η 
επιχείρηση  δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της 
στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και καταλαµβάνει τη 
συγκεκριµένη δηµοπρασία)). 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού παρατηρεί τα εξής: 

α) Στην ∆ιακήρυξη δεν αναφέρεται ο όρος «επί ποινή αποκλεισµού» τόσο στο άρθρο 

23.2.2 όσο και στο άρθρο 24.2, ούτε επιβάλλεται από κάποιο άρθρο η ακριβής αντιγραφή της 

διατύπωσης της διακήρυξης. 

β) Η υπεύθυνη δήλωση ‘‘ περί µη διάπραξης παραπτώµατος  για το οποίο τους επιβλήθηκε 

ποινή η οποία να τους στερεί το δικαίωµα συµµετοχής  σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων’’  

καλύπτει εκ των πραγµάτων χρονικά  και την παρούσα δηµοπρασία. Συνεπώς η διευκρίνηση του 

ότι ‘‘ καταλαµβάνει και τη συγκεκριµένη δηµοπρασία’’ και µάλιστα εντός παρένθεσης κρίνεται 

περιττή. 

ΑΔΑ: 6ΜΕΩΩΞΜ-29Ρ



γ) Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση για την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να προσκοµίσει τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλούµενα στο 

άρθρο 23 παρ. 2.2. α. Ι) κι εφ’ όσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, δεν µπορεί να υπογράψει 

σύµβαση. 

Κατόπιν τούτων η επιτροπή διαγωνισµού γνωµοδοτεί ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισµού 

των δύο παραπάνω συµµετεχόντων από τη δηµοπρασία και εισηγείται την απόρριψη της 

ένστασης του Κου Παπαδόπουλου Σ. Θεόδωρου, ∆ασολόγου Ε.∆.Ε.,  που υποβλήθηκε κατά του 

πρακτικού της  δηµοπρασίας του υποέργου «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 

∆ΑΣΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΙΖΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» . 

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω και χωρίς να γίνει αποκλεισµός συµµετέχοντα γίνονται δεκτοί 
οι παρακάτω εργολήπτες κατά σειρά µειοδοσίας: 

 

1 ∆ΡΟΣΟΥ Α∆. ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ,  µε αύξοντα αριθµό 2  και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 

77,00 % 

2 ΤΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,  µε αύξοντα αριθµό 8  και προσφερόµενη µέση έκπτωση 

Εµ 76,00% 

3 ΠΑΠΠΟΥ - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ,  µε αύξοντα αριθµό 13 και προσφερόµενη µέση 

έκπτωση Εµ 74,00% 

4 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ  Θ. ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ,  µε αύξοντα αριθµό 14 και προσφερόµενη µέση 

έκπτωση Εµ 74,00% 

5 ΚΑΪΤΕΤΖΙ∆ΗΣ  ∆. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ,  µε αύξοντα αριθµό 16  και προσφερόµενη µέση 

έκπτωση Εµ 74,00% 

6 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  Σ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ,  µε αύξοντα αριθµό 17  και προσφερόµενη µέση 

έκπτωση Εµ 74,00% 

7 ΓΟΥΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  µε αύξοντα αριθµό 19  και προσφερόµενη µέση 

έκπτωση Εµ 71,00% 

8 ΠΑΤΣΙΚΑΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  µε αύξοντα αριθµό 15  και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 

68,00% 

9 ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,  µε αύξοντα αριθµό 12  και προσφερόµενη µέση έκπτωση 

Εµ 67,00% 

10 ΣΑΚΚΟΣ  Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. µε εκπρόσωπο τον ΣΑΚΚΟ ΧΡΗΣΤΟ, µε αύξοντα αριθµό 20  και 

προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 65,00% 
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11 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,  µε αύξοντα αριθµό 3  και προσφερόµενη µέση έκπτωση 

Εµ 63,00% 

12 ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ,  µε αύξοντα αριθµό 11  και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ  63,00 

% 

13 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  µε αύξοντα αριθµό 6  και προσφερόµενη µέση 

έκπτωση Εµ  62,00 % 

14 ΤΑΣΚΟΥ∆ΗΣ  Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  &  ΓΚΑΤΖΙΟΣ  Ι. ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε. µε εκπρόσωπο τον 

ΓΚΑΤΖΙΟ ΦΩΤΙΟ,   µε αύξοντα αριθµό 9  και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ  62,00 % 

15 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  µε αύξοντα αριθµό 1  και προσφερόµενη µέση 

έκπτωση Εµ  61,00 % 

16 ΕΡΓΑΝΗ Α.Τ.Ε. µε εκπρόσωπο τον ΒΕΛΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ,  µε αύξοντα αριθµό 4  και 

προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ  61,00 % 

17 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,  µε αύξοντα αριθµό 5  και προσφερόµενη µέση 

έκπτωση Εµ  61,00 % 

18 ∆. Ι. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  Ε.Ε., µε εκπρόσωπο τον ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ,  µε 

αύξοντα αριθµό 18  και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ  57,00 % 

19 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ,  µε αύξοντα αριθµό 10  και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ  54,00 

% 

20 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ,  µε αύξοντα αριθµό 21  και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ  

53,00 % 

21 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  µε αύξοντα αριθµό 7  και προσφερόµενη µέση έκπτωση 

Εµ  51,00 % 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διαβιβάζει µαζί µε την Γνωµοδότησή της, αντίγραφο της Ένστασης µε 

τα τρία (3) συνηµµένα της στην Προϊσταµένη Αρχή – Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Πολυγύρου, η 

οποία και θα την εκδικάσει και θα αποφασίσει τελικά επί του αποτελέσµατος  

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

έγγραφα του διαγωνισµού και µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Αποδέχεται την από 16/09/2015 γνωµοδότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στο σύνολό της ως εξής :  
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• Απορίπτει την Ένσταση του Κου Παπαδόπουλου Σ. Θεόδωρου, ∆ασολόγου Ε.∆.Ε. κατά του 

πρακτικού της  δημοπρασίας του υποέργου «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΙΖΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»  

• Αποδέχεται την πρόταση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και κατακυρώνει το αποτέλεσµα στην 2η 

κατά σειρά µειοδοσίας  ∆ρόσου Αδ. Σπυριδούλα, µε προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 77,00%, 

και στο ποσό των εβδοµήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ (78.430,00 €) µε Φ.Π.Α. 

• Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής και ∆ήµαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο για 

την υπογραφή του συµφωνητικού. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     196/ 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  22α Σεπτεµβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: 6ΜΕΩΩΞΜ-29Ρ


		2015-09-25T13:45:21+0300
	Athens




