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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 12/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή (20η) Μαΐου 2013 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 9225/16.05.2013 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, 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. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, 

Αντιπρόεδρος Ο.Ε, 3.Μαρία Σαράντη, 4. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 5, Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 6. 

Θωµάς Καπλάνης, 7. Πλιάκος Αστέριος, τακτικά µέλη Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς. 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο  Έγκριση ή µη του πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού 

του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου 

ύδρευσης ∆.∆. Αγ. Προδρόµου» µε παράλληλη εξέταση 

υποβληθείσας ενστάσεως 

Αριθµός Απόφασης: 107 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής και  ανέφερε:Όπως καλά 

γνωρίζετε έγινε ο διαγωνισµός για το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 

Αγ. Προδρόµου» στις 02/04/2013 και συντάχθηκε από την αρµόδια επιτροπή το σχετικό 

πρακτικό, το οποίο έχει ως εξής. 

Στον Πολύγυρο, σήµερα 16-05-2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00 π.µ. στα γραφεία του 

∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε η αρµόδια επιτροπή ∆ιαγωνισµού για έργα του 3669/2008 

(Κ.∆.Ε.) αποτελούµενη από τα πιο κάτω αναφερόµενα µέλη, προκειµένου σύµφωνα µε τις 

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 
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τις εµπρόθεσµες ενστάσεις, θα αποφασίσει και τελικά θα εγκρίνει το αποτέλεσµα του 

ανοιχτού δηµόσιο µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, µε το σύστηµα 

προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 

έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγ. Προδρόµου» σύµφωνα µε την 

υπ’ αριθ. 352/2004 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆. Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής. 

Ο διαγωνισµός του παραπάνω έργου, µε προϋπολογισµό δαπάνης εργασιών 350.000,00 € 

πλέον Φ.Π.Α. 23% 80.500,00 €, για τον οποίο εκδόθηκαν η 316/2012 (περί έγκρισης όρων 

∆ηµ/σης) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, διενεργήθηκε την Τρίτη 2 Απριλίου 2013 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποτελείται από τους: 

Α) Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµόν 31/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Πολυγύρου, οι:  

1) Παπασαραφιανός Γεώργιος, υπάλληλος ∆ΤΥ, Πρόεδρος  

2) Κούτρα Φανή,  υπάλληλος ∆ΤΥ, Τακτικό µέλος,  

3) Σαραφίδης Κωνστ/νος, υπάλληλος ∆ΤΥ, Τακτικό µέλος,  

οι οποίοι και παρέστησαν.  
 

Β) Ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσµων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 

(ΠΕΣΕ∆Ε) ορίσθηκε µε το υπ’ αριθµόν 2172/27-03-2013 έγγραφο της Σ.Π.Ε.∆.Ε. Ν. 

Χαλκιδικής ως τακτικό µέλος της επιτροπής ο Γεώργιος Σιούρδος Τοπογράφος Μηχανικός 

Ε∆Ε, ο οποίος δεν παρέστη, µε αναπληρωτή του τον Σταµπουλή ∆ηµήτριο Μηχανικό Ε∆Ε, 

ο οποίος δεν παρέστη. 

 

1) Η µε αριθµό πρωτοκόλλου Φ6στ/8427/7-5-2013 του Κου Κουκούµα Ιωάννη του 

Θεοδώρου Ε∆Ε η οποία και συνοδεύει τη γνωµοδότηση, µε την οποία ζητά,  

α) Την ακύρωση του πρακτικού της Ε.∆. 

β) Την ακύρωση των προσφορών των εργοληπτικών επιχειρήσεων 1) Αστέριος Κων/νος 

Τσιούκας 2) Παπαποστόλης Απ. – Καµπασάκαλη Μ. Ο.Ε. 3) «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΖΑΡΡΗΣ 

ΑΒΕΤΕ» και 4) ΚΑΠΑΡΑΚΗ ΑΤΕ 

γ) Την ανάδειξη ως πραγµατικού µειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση Κουκούµας 

Ιωάννης του Θεοδώρου. 

Αναλυτικά ανά σηµείο της ενστάσεως η Ε.∆. εισηγείται 
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1. Την προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης Αστέριος Κων. Τσιούκας 

Ο ενιστάµενος συµφωνεί µε το λόγο απόρριψης της παραπάνω εργοληπτικής επιχείρησης 

και συνεπώς δεν υπάρχει λόγος εξέτασης στο σηµείο αυτό. 

2. Για την προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης Παπαποστόλης Απ. – 

Καµπασάκαλη Μ. Ο.Ε. 

Ο ενιστάµενος ζητά να απορριφθεί η προσφορά της παραπάνω εργοληπτικής επιχείρησης 

επειδή αντί πιστοποιητικού ενηµερότητας του ΤΠΕ∆Ε κατέθεσε απόδειξη καταβολής 

εισφορών στο ταµείο για το 2013 χωρίς πιστοποιητικό ενηµερότητας για τα παρελθόντα 

έτη. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Ε.∆. κάνει δεκτή στο σηµείο αυτό την ένσταση, δεχόµενη 

ότι η απόδειξη καταβολής εισφορών για το 2013 δεν αποδεικνύει ότι η εργοληπτική 

επιχείρηση είναι ενήµερη, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

3. Για την προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΖΑΡΡΗΣ ΑΒΕΤΕ 

Ο ενιστάµενος ζητά να απορριφθεί η προσφορά της παραπάνω εργοληπτικής επιχείρησης 

επειδή τα δικαιολογητικά του δεν συµπεριέλαβε πιστοποιητικό ενηµερότητας του ΤΠΕ∆Ε 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Ε.∆. απορρίπτει την ένσταση στο σηµείο αυτό, 

δεδοµένου ότι η διακήρυξη ρητά ορίζει στο άρθρο 23.2.1 ότι για εργοληπτική επιχείρηση η 

ενηµερότητα πτυχίου σε ισχύ, όπως και η παραπάνω επιχείρηση, την απαλλάσσει από την 

υποχρέωση προσκόµισης των αντίστοιχων επιµέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων 

23.2.2, µεταξύ των οποίων και τα αναφερόµενα στο 23.2.2.β πιστοποιητικά καταβολής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

4   Για την προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΚΑΠΑΡΑΚΗ ΑΤΕ 

 Ο ενιστάµενος ζητά να απορριφθεί η προσφορά της παραπάνω εργοληπτικής 

επιχείρησης για δύο λόγους: 

 Α. Επειδή στα δικαιολογητικά του δεν συµπεριέλαβε πιστοποιητικό ενηµερότητας 

του ΤΠΕ∆Ε 

 Μετά από διαλογική συζήτηση η Ε.∆. απορρίπτει την ένσταση στο σηµείο αυτό 
για τους ίδιους λόγους µε το προηγούµενο σηµείο 3. 
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 Β. Επειδή οι Υ.∆., το πρακτικό ∆Σ και ο πίνακας κατανοµής µετοχών της εταιρείας, που 

έχουν συνταχθεί και υπογραφεί από την νόµιµη εκπρόσωπο της εταιρείας δεν φέρουν σε 

κανένα σηµείο τους τη σφραγίδα της εταιρείας. 

 Μετά από διαλογική συζήτηση η Ε.∆., έχοντας υπόψη της και την Πράξη 
134/2012 (Ελεγκτικό Συνέδριο Κλιµάκιο Τµήµα 7) απορρίπτει την ένσταση στο σηµείο 
αυτό, και δεν θεωρεί αιτία αποκλεισµού την µη θέση σφραγίδας στο σώµα της 
υπεύθυνης δήλωσης, το πρακτικό του ∆.Σ. και του πίνακα κατανοµής µετοχών 

 

  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται τον αποκλεισµό των : 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Εµ 

1 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ. ΤΣΙΟΥΚΑΣ 45,14% 

2 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠ-ΚΑΜΠΑΣΑΚΑΛΗ Μ. ΟΕ 43,27% 

 

γίνονται δεκτοί στην δηµοπρασία οι παρακάτω συµµετέχοντες κατά σειρά µειοδοσίας: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Εµ 

1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΖΑΡΡΗΣ ΑΒΕΤΕ 41,79% 

2 ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 38,21% 

3 ΚΑΠΑΡΑΚΗ ΑΤΕ  38,00% 

4 Υ∆ΡΟΦΙΛΗ Α.Ε. 37,20% 

5 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜ. ΒΛΑΧΟΣ 36,57% 

6 ΠΟΡΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 34,00% 

7 ΨΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 31,00% 

 

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.  

Αν κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
θα υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην Προϊσταµένη Αρχή, η 
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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. 

Τα µέλη της επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τους όλα τα παραπάνω, το σχετικό πρακτικό, 
και µετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. ∆έχεται λέξη προς λέξη το πρακτικό (Γνωµοδότηση της επιτροπής) σε σχέση µε την ένσταση 

του Κου Κουκούµα Ιωάννη κατά του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των τεχνικών 

προσφορών του διαγωνισµού της 2ας  Απριλίου 2013 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 

του έργου  «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγ. Προδρόµου» και ως προς τις 

προσφορές των εργοληπτικών επιχειρήσεων 1) Αστέριος Κωνστ/νος Τσιούκας 2) 

Παπαποστόλης Απ.-Καµπασακαλη Μ. Ο.Ε. 3) «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΖΑΡΡΗΣ ΑΒΕΤΕ και 4) 

ΚΑΠΑΡΑΚΗ ΑΤΕ 

 Αναλυτικά ανά σηµείο της ενστάσεως η Ε.∆. εισηγείται 

1. Για την προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης Αστέριος Κων. Τσιούκας 

ο ενιστάµενος συµφωνεί µε το λόγο απόρριψης της παραπάνω εργοληπτικής 
επιχείρησης και συνεπώς δεν υπάρχει λόγος εξέτασης στο σηµείο αυτό. 

2 Για την προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης Παπαποστόλης Απ.-Καµπασακαλη 
Μ. Ο.Ε.  

 Ο ενιστάµενος ζητά να απορριφθεί η προσφορά της παραπάνω εργοληπτικής 
επιχείρησης επειδή αντί  πιστοποιητικού ενηµερότητας του ΤΠΕ∆Ε κατέθεσε 
απόδειξη καταβολής εισφορών στο ταµείο για το 2013 χωρίς πιστοποιητικό 
ενηµερότητας για τα παρελθόντα έτη. 

 Μετά από διαλογική συζήτηση η Ε.∆. κάνει δεκτή στο σηµείο αυτό την ένσταση, 
δεχόµενη ότι η απόδειξη καταβολής εισφορών για το 2013 δεν αποδεικνύει ότι η 
εργοληπτική επιχείρηση είναι ενήµερη, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης . 

3 Για την προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΖΑΡΡΗΣ ΑΒΕΤΕ  

 Ο ενιστάµενος ζητά να απορριφθεί η προσφορά της παραπάνω εργοληπτικής 
επιχείρησης επειδή στα δικαιολογητικά του δεν συµπεριέλαβε πιστοποιητικού 
ενηµερότητας του ΤΠΕ∆Ε  

 Μετά από διαλογική συζήτηση η Ε.∆. απορρίπτει την ένσταση στο σηµείο αυτό, 
δεδοµένου ότι η διακήρυξη ρητά ορίζει στο άρθρο 23.2.1 ότι για εργοληπτική 
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επιχείρηση η ενηµερότητα πτυχίου σε ισχύ, όπως και η παραπάνω επιχείρηση, την 
απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόµισης των αντιστοίχων επιµέρους 
δικαιολογητικών των περιπτώσεων 23.2.2, µεταξύ των οποίων και τα αναφερόµενα 
στο 23.2.2.β πιστοποιητικά καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

4 Για την προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΚΑΠΑΡΑΚΗ ΑΤΕ  

 Ο ενιστάµενος ζητά να απορριφθεί η προσφορά της παραπάνω εργοληπτικής 
επιχείρησης για δύο λόγους : 

Α. Επειδή στα δικαιολογητικά του δεν συµπεριέλαβε πιστοποιητικό ενηµερότητας του 
ΤΠΕ∆Ε  

 Μετά από διαλογική συζήτηση η Ε.∆. απορρίπτει την ένσταση στο σηµείο αυτό, για 
τους ίδιους λόγους µε το προηγούµενο σηµείο 3. 

Β. Επειδή οι Υ.∆., το πρακτικό ∆Σ και ο πίνακας κατανοµής µετοχών της εταιρείας, 
που έχουν συνταχθεί και υπογραφεί από την νόµιµη εκπρόσωπο της εταιρείας δεν 
φέρουν σε κανένα σηµείο τους τη σφραγίδα της εταιρείας. 

 Μετά από διαλογική συζήτηση η Ε.∆., έχοντας υπόψη της και την Πράξη 134/2012 
(Ελεγκτικό Συνέδριο Κλιµάκιο Τµήµα 7) απορρίπτει την ένσταση στο σηµείο αυτό, 
και δεν θεωρεί αιτία αποκλεισµού την µη θέση σφραγίδας στο σώµα της υπεύθυνης 
δήλωσης, το πρακτικό του ∆.Σ. και του πίνακα κατανοµής µετοχών 

 

  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται τον αποκλεισµό των : 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Εµ 

1 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ. ΤΣΙΟΥΚΑΣ 45,14% 

2 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠ-ΚΑΜΠΑΣΑΚΑΛΗ Μ. ΟΕ 43,27% 

 

γίνονται δεκτοί στην δηµοπρασία οι παρακάτω συµµετέχοντες κατά σειρά µειοδοσίας: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Εµ 

1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΖΑΡΡΗΣ ΑΒΕΤΕ 41,79% 

2 ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 38,21% 

3 ΚΑΠΑΡΑΚΗ ΑΤΕ  38,00% 

4 Υ∆ΡΟΦΙΛΗ Α.Ε. 37,20% 

5 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜ. ΒΛΑΧΟΣ 36,57% 
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6 ΠΟΡΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 34,00% 

7 ΨΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 31,00% 

 

∆. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα στην εταιρεία «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΖΑΡΡΗΣ ΑΒΕΤΕ» µε µέση 

έκπτωση 41,79% 

 

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

για την υπογραφή του συµφωνητικού 

 

 
 
Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  107/ 2013 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  20η Μαΐου 2013 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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