
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 9/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη ενάτη (19η) Μαΐου 2015 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η Οικονοµική Επιτρoπή, µετά 

από την υπ’ αριθ. 8137/15-05-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

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

απουσίας του τακτικού µέλους κ. Βασιλάκη Αθανάσιος, παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος ο κ. 

Ζαγγίλας ∆ηµήτριος. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Καραφουλίδης 

Αναστάσιος, 4. Κανταράς Αναστάσιος, 5. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 6.Ζαγγίλας 

∆ηµήτριος, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ζαβράκογλου Άγγελος, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 4ο  Εξέταση επί της ένστασης κατά του 1ου πρακτικού για την 

ανάθεση κατασκευής του έργου: «Έργα υποδοµής κεντρικής 

οδού Τ.Κ. Γεροπλατάνου»  

Αριθµός Απόφασης:  79 

 

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 στις 28/04/2015 

η επιτροπή διενέργειας του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού όπως αυτή ορίσθηκε µε την  υπ’ αριθµ. 

21/2015 (Α∆Α: 7ΩΗΑΩΞΜ-Τ3Ι) Απόφαση Ο.Ε., συνήλθε ώστε να γνωµοδοτήσει επί της 

Ένστασης που υποβλήθηκε κατά του 1ου Πρακτικού ∆ιενέργειας του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού και 

να ολοκληρώσει το έργο της για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου µε τίτλο: «ΕΡΓΑ 

ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ Τ.Κ. ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ» (σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 

84/2014 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας).  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε τη σχετική γνωµοδότηση η οποία έχει ως εξής: 
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Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, σήµερα την 

28η Απριλίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.µ., συνήλθε, σε ανοικτή συνεδρίαση, η αρµόδια 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε συνέχεια των µε αρ. πρωτ. Φ6στ/5290/21-4-2015 και Φ6στ/6075/28-4-

2015 Προσκλήσεων της Προέδρου της,  αποτελούµενη από τα πιο κάτω αναφερόµενα µέλη, ώστε 

να γνωµοδοτήσει επί της Ένσταση που υποβλήθηκε κατά του 1ου Πρακτικού και να ολοκληρώσει 

το έργο της προκειµένου για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου µε τίτλο: «ΕΡΓΑ 

ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ Τ.Κ. ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ» (σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 

84/2014 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας). Το έργο έχει προϋπολογισµό δαπάνης εργασιών 

60.000,00€ (χωρίς  Φ.Π.Α. 23%) και ο Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός διενεργήθηκε την Τρίτη 7 

Απριλίου 2015 σύµφωνα µε τις  υπ’ αριθµ. 21/2015 (Α∆Α: 7ΩΗΑΩΞΜ-Τ3Ι) και 45/2015 (Α∆Α: 

Ω57ΠΩΞΜ-Ο1Ο) αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων ∆ηµοπράτησης και 

ηµεροµηνίας διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού.  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 21/2015 (Α∆Α: 7ΩΗΑΩΞΜ-Τ3Ι) 

Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πολυγύρου και κατά την ηµέρα της 

συγκεκριµένης συνεδρίασης αποτελείται από τους: 

1) Κοζάρη Χριστίνα, υπάλληλος ∆ΤΥ ∆ήµου Πολυγύρου, Πρόεδρος, 

2) Παπασαραφιανό Γεώργιο, υπάλληλος ∆ΤΥ ∆ήµου Πολυγύρου, Τακτικό µέλος, 

3) Κυπριώτη Ιωάννη, υπάλληλος ∆ΤΥ ∆ήµου Πολυγύρου, Αναπληρωµατικό µέλος, 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αφού έλαβε υπόψη της τα εξής:  

• Το από 7-4-2015 1ο Πρακτικό του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού και την από 14-4-2015 Ανακοίνωση 

της Προέδρου της 

• Την από 17-4-2015 (αρ. Πρωτ. 5066/17-4-2015) Ένσταση κατά της 1ης και της 2ης κατά σειρά 

µειοδοσίας Ε.Ε. από την 3ης κατά σειρά µειοδοσίας: “Β. Ματθαίου & Σια, Μηχανικοί-

Εργολήπτες-Κατασκευαστές Ο.Ε.” δ.τ. “ΜΕΚ Ο.Ε.” (αυξ. Αριθµός 2), µε τα τρία (3) συνηµµένα 

αυτής:  

• Το µε αρ. 2378/16-4-2015 Παράβολο αξίας 250,00 € της ∆' ∆.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης 

• Το µε αρ. 178/8-4-2015 έγγραφο της Σ.Π.Ε.∆.Ε.Θ. & Κ.Μ., και   

• Η µε αρ. 1531/2012 Απόφαση Τ.Π.Ε.∆.Ε. 

• Την υπ'αριθ. 175/2012 (Α∆Α: Β4Λ9ΟΡΡΕ-ΚΚΣ) γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. (τµ. Ε')  

• Την υπ'αριθ. ∆15/οικ/15658/4-9-2013 (ΦΕΚ Β' 2300/16-9-2013) Υπουργική Απόφαση. 
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Αναλυτικά και ανά σηµείο της Ενστάσεως η Ε.∆., εισηγείται:  

• Για την “ΑΩΟΣ Α.Τ.Ε.” (αυξ. Αριθµός 3), 1ης κατά σειράς µειοδοσίας, ο Ενιστάµενος 

ζητά να απορριφθεί  η προσφορά της γιατί κατά την ηµέρα του διαγωνισµού δεν είχε 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις (ήτοι ΣΠΕ∆ΕΘ & ΚΜ) 

εφόσον είναι εγγεγραµµένη, ως όφειλε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 22.6 της ∆ιακήρυξης, 

και δεν έχει προσκοµίσει το σχετικό πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό, ως όφειλε σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της παρ. 23.2.2.ε της ∆ιακήρυξης.  

• Μετά από διαλογική συζήτηση η Ε.∆. απορρίπτει στο σηµείο αυτό την Ένσταση  και δεν την 

αποκλείει την προσφορά της “ΑΩΟΣ Α.Τ.Ε.”, καθώς σε ερµηνεία της παρ.9 του άρθρου 20 του 

Ν.3669/2008  και του άρθρου 23.2.2.ε της ∆ιακήρυξης, η Επιτροπή θεωρεί πως µε την εγγραφή 

σε µια και µόνο εργοληπτική οργάνωση µε ταυτόχρονη εκπλήρωση των οικονοµικών 

υποχρεώσεων της προς αυτή (η µε αρ. Πρωτ. Β865/1502/11-12-2015 Βεβαίωση της ΣΑΤΕ), 

διασφαλίζεται η τήρηση της εν λόγω υποχρέωσης ως παραδεκτού της συµµετοχής της στον 

συγκεκριµένο Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό. Η Επιτροπή, πάντα σε ερµηνεία των παραπάνω 

διατάξεων, κρίνει πως η εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.Ε.Π. “ΑΩΟΣ Α.Τ.Ε.” εργοληπτική επιχείρηση 

που µετέχει στον Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό ∆ηµοσίου Έργου, υποχρεούνται να προσκοµίσει 

βεβαίωση εκπλήρωσης των οικονοµικών της υποχρεώσεων προς αυτήν την µια εργοληπτική 

οργάνωση και πως αν για άλλους λόγους (εξ'  οικείας βουλήσεως κ.α.) είναι εγγεγραµµένη (ως 

εκ περισσού) σε περισσότερες της µίας εργοληπτικές οργανώσεις, δεν υποχρεούται να 

προσκοµίσει βεβαιώσεις ταµειακής ενηµερότητας και προς τις λοιπές, ούτε λόγο αποκλεισµού 

της από τον διαγωνισµό αποτελεί η τυχόν µη εκπλήρωση των οικονοµικών της υποχρεώσεων 

προς αυτές τις λοιπές εργοληπτικές οργανώσεις, στις οποίες εξακολουθεί να παραµένει 

εγγεγραµµένη.  

• Για την “Κ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ – Η. ΜΑΝΑΒΑΚΗΣ Ο.Ε.” (αυξ. Αριθµός 5), 2ης κατά 

σειράς µειοδοσίας, ο Ενιστάµενος ζητά να απορριφθεί  η προσφορά της γιατί κατά την ηµέρα 

του διαγωνισµού δεν είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις (εγγεγραµµένου στελέχους) της στην 

καταβολή εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης (ήτοι ΤΠΕ∆Ε) κατά την ισχύουσα Ελληνική 

Νοµοθεσία, ως όφειλε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 22.3 της ∆ιακήρυξης, και δεν έχει 

προσκοµίσει αποδεικτικό ενηµερότητας από όλους (όσους έχουν υποχρέωση) τους 

ασφαλιστικούς οργανισµούς ως δικαιολογητικό, ως όφειλε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 

23.2.2.β της ∆ιακήρυξης, αλλά και της ισχ'υουσας ελληνικής νοµοθεσίας.   

• Μετά από διαλογική συζήτηση η Ε.∆. απορρίπτει στο σηµείο αυτό την Ένσταση και δεν την 

αποκλείει την προσφορά της “Κ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ – Η. ΜΑΝΑΒΑΚΗΣ Ο.Ε., καθώς σε ερµηνεία 

της µε αρ. 175/2012 γνωµοδότησης του ΝΣΚ,  της παρ.7α του άρθρου 2 της  Υ.Α.  ∆15/οικ/ 
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Ν.3669/2008 και του άρθρου 23.2.2.β της ∆ιακήρυξης, κρίνει πως για το στέλεχος του υπ' αριθµ. 

29278 Μ.Ε.Ε.Π., Ζιούλη Σ. Βαγγέλη, Μηχανολόγου Τ.Ε.Ι. (Μ.Ε.Κ. 31944 & Μ.Ε.Ε.Π. 22994), η 

ενηµερότητα προς το ΤΣΕ∆Ε είναι που απαιτείται και αυτή έχει προσκοµισθεί.          

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η Ε.∆., εισηγείται να γίνουν δεκτοί οι παρακάτω συµµετέχοντες στον 

Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό, κατά σειρά µειοδοσίας:   

 

1 
• “ΑΩΟΣ Α.Τ.Ε.” µε αύξοντα αριθµό 3 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ= 38,31% 

2 • “Κ.ΑΛΕΞΑΚΗΣ – Η.ΜΑΝΑΒΑΚΗΣ Ο.Ε” µε αύξοντα αριθµό 5 και προσφερόµενη 

µέση έκπτωση Εµ= 33,08% 

3 “ΜΕΚ Ο.Ε. - Β. Ματθαίου & ΣΙΑ” µε αύξοντα αριθµό 2 και προσφερόµενη µέση έκπτωση 

Εµ=32,14% 

4 “ΕΡΓΟΒΕ Ο.Ε. - Εργοληπτική Βορ. Ελλάδος Α.Ματθαίου & ΣΙΑ”  µε αύξοντα αριθµό 4  

και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ=32,00% 

5 “ΣΙΟΥΡ∆ΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Τοπογράφος Μηχανικός & Εργολήπτης ∆.Ε.” µε αύξοντα 

αριθµό 6  και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ=32,00% 

6 “ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝ. ΑΡΓΥΡΟΣ5 – ∆ιπλωµ. Πολιτικός Μηχανικός” µε αύξοντα αριθµό 7 

και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ=18,00% 

 

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 του Πρόχειρου 

∆ιαγωνισµού. 

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 το από 28/04/2015 2o πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στο σύνολό του ως εξής :  
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• Απορίπτει την Ένσταση κατά της 1ης και της 2ης κατά σειρά µειοδοσίας Ε.Ε. από την 3ης κατά 

σειρά µειοδοσίας: “Β. Ματθαίου & Σια, Μηχανικοί-Εργολήπτες-Κατασκευαστές Ο.Ε.” δ.τ. 

“ΜΕΚ Ο.Ε.” (αυξ. Αριθµός 2) 

• Αποδέχεται την πρόταση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και κατακυρώνει το αποτέλεσµα στην 1η 

κατά σειρά µειοδοσίας  Ε.Ε. “ΑΩΟΣ Α.Τ.Ε.” (αξ. Αριθµός 3) µε προσφερόµενη µέση έκπτωση 

Εµ = 38,31%, και στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ 

και σαράντα έξι λεπτών (45.524,46 €) 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  79 / 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  19η  Μαΐου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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