
 

 

 

                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Ταχ. Δ/νση 

 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

FAX 

e-mail 

: Πολυτεχνείου 50

  63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

: Ψαθά Κωνσταντία

: 23713- 50738 

: 23710 22266 

:  oikonomiko@poligiros

 

Από το πρακτικό 4/2013

Στov Πoλύγυρo σήµερα πρώτη (1η) Μαρτ

Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση

3385/21-2-2013 πρόσκληση τoυ Πρoέδρ

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος

∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 5. Θωµάς Καπλάνης

Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Μπογδάνος

 

 

 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

  Πολύγυρος  01-03-201

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /412

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

 

poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

3 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

Μαρτίου 2013 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα

εδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα

έδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη

Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος

Θωµάς Καπλάνης, τακτικά µέλη Ο.Ε, 6. Σιµώνης Ιωάννης, αναπληρωµατικό

Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 2. Πλιάκος Αστέριος
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Οικονοµικής επιτροπής  του  

τικό Κατάστηµα του ∆ήµου 

υ ύστερα από την υπ’ αριθ. 

Ν. 3852/10. 

από τα επτά µέλη της Οικονοµικής 

∆ηµήτριος, 3.Μαρία Σαράντη, 4. 

Ιωάννης, αναπληρωµατικό µέλος 

Πλιάκος Αστέριος, τακτικό µέλος Ο.Ε 
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Αριθµός θέµατος: 6ο  Έγκριση ή µη της γνωµοδότησης της επιτροπής διαγωνισµού του έργου 

«Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Ριζών ∆ήµου Πολυγύρου» µε 

παράλληλη εξέταση της υποβληθείσης ένστασης εκ µέρους του κου 

Μπόνου Ν. Ιωάννη, Πολιτικού Μηχανικού, Ε.∆.Ε. και κατακύρωση του 

διαγωνισµού 

 

Αριθµός Απόφασης: 35 

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

πρακτικών. 

Μετά τη διαπίστωση της πλειοψηφίας ο Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος 
το 6ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε: Όπως καλά γνωρίζετε έγινε ο διαγωνισµός για το έργο 
«Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Ριζών, ∆ήµου Πολυγυρου» στις 20/12/2012 και 
συντάχθηκε από την αρµόδια επιτροπή το σχετικό πρακτικό, το οποίο έχει ως εξής: 

Στον Πολύγυρο, σήµερα 4 Φεβρουαρίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ., στα 
γραφεία του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε η αρµόδια τριµελής Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για έργα του 
Ν.3669/2008 (Κ.∆.Ε.), αποτελούµενη από τα πιο κάτω αναφερόµενα µέλη, προκειµένου σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν.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 έργου «Κατασκευή 
γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Ριζών, ∆ήµου Πολυγύρου», σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 88/2011 µελέτη 
της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆. Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής και µε προϋπολογισµό δαπάνης εργασιών 
289.200,00€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 66.516,00 €, που διενεργήθηκε την Πέµπτη 20 ∆εκεµβρίου 2012 
και για τον οποίο εκδόθηκε η 210/2012 (περί έγκρισης όρων ∆ηµ/σης), 260/2012 και 307/2012 
(περί επανάληψης του ∆ιαγωνισµού) αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής.  

 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποτελείται από τους: 

Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµόν 241/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Πολυγύρου, οι: 1) Μαθιουδάκη Νικολέττα, Πρόεδρος 2) Παπασαραφιανός Γεώργιος, υπάλληλος 
∆ΤΥ&Π, αναπληρωµατικό µέλος 3) Κυπριώτης Ιωάννης, υπάλληλος ∆ΤΥ&Π µέλος, οι οποίοι και 
παρέστησαν.  

 Ως εκπρόσωπος του Σ.Π.Ε.∆.Ε ορίσθηκε µε το υπ’ αριθµό 2095/25-09-2012 έγγραφο του 
Σ.Π.Ε.∆.Ε. ο Σιούρδος Γεώργιος, ο οποίος και παρέστη.   

Μετά την 14η Ιανουαρίου 2013, ηµέρα ανακοίνωσης του Προέδρου Επιτροπής του παραπάνω 
διαγωνισµού του Πρακτικού ∆ηµοπρασίας, κατατέθηκε εµπρόθεσµα και εξετάσθηκε η µε αριθµό 
Πρωτοκόλλου Φ6αστ/1020/18-01-2013 ένσταση του κου Μπόνου  
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Ν. Ιωάννη, Πολιτικού Μηχανικούυ Ε.∆.Ε., η οποία και συνοδεύει τη γνωµοδότηση και µε την 
οποία ζητά: 

α) να ακυρωθεί η συµµετοχή της διαγωνιζόµενης ΑΩΟΣ Α.Τ.Ε. διότι: 

α1) δεν κατέθεσε πιστοποιητικό εκπλήρωσης των οικονοµικών υποχρεώσεων προς τις 
επαγγελµατικές εργοληπτικές ενώσεις του στελέχους της, Παπαϊορδάνίδη Γεώργιου του 
Ευαγγέλου, ούτε υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν είναι εγγεγραµµένος σε τέτοιες οργανώσεις, 
σύµφωνα µε την περ. ε του άρθρου 23.2.2 της ∆ιακήρυξης. 

• Η Επιτροπή, αφού επανεξέτασε τα υποβληθέντα πιστοποιητικά και διαπίστωσε ότι έχουν 
υποβληθεί βεβαιώσεις εκπλήρωσης των οικονοµικών υποχρεώσεων του Παπαϊορδανίδη 
Γεώργιου, Μηχανολόγου ΤΕΙ από το ΤΠΕ∆Ε και τον ΣΑΤΕ, προτείνει να µην γίνει δεκτή η 
πιο πάνω ένσταση. 

α2) στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της καταγραφής των ένα προς ένα δικαιολογητικών (όπως ορίζεται 
στην περ. β του άρθρου 23.2.3 της ∆ιακήρυξης) έχει παραλείψει το φωτοαντίγραφο του 
∆ελτίου Ταυτότητας του Κ. Τσουµάνη Χ. Αστέριου – Παναγιώτη, επιδώσαντος την 
προσφορά. 

• Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ’ όψιν το αρ. 3.3 (περί νοµιµότητας επίδοσης προσφοράς), περ. 
γ του αρ. 4.1 όπου αναφέρεται ότι η αστυνοµική ταυτότητα (πρωτότυπο) επιδεικνύεται κατά 
την υποβολή του φακέλου προσφοράς και τέλος τα άρθρα 22 και 23, όπου δεν αναφέρεται η 
υποχρέωση του συµµετέχοντα να υποβάλλει αντίγραφο της αστυνοµικής τους ταυτότητας 
και ως εκ τούτου έχει εκ του περισσού υποβληθεί, προτείνει να µην γίνει δεκτή η πιο πάνω 
ένσταση. 

β) να ακυρωθεί η συµµετοχή του διαγωνιζόµενου Κου Αλεξόπουλου Ν. Στυλιανού, διότι: 

β1) στην Υπεύθυνη ∆ήλωσή του έχει παραλείψει τον όρο «εκκαθάριση», όπως ρητά 
ορίζεται από τη διακήρυξη (άρθρο 23.2.2. περ.Αι)).΄ 

• Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ’ όψιν την υποσηµείωση 42 της περ. αΙ του αρ. 23.2.2 της 
πρότυπης ∆ιακήρυξης τύπου Β΄ (Υ.Απ. µε αρ. πρωτ ∆17α/05/116/ΦΝ437/30-9-2008) όπου 
διευκρινίζεται ότι «Σε εκκαθάριση µπορούν να τεθούν µόνο νοµικά πρόσωπα και όχι 
ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από τους ατοµικούς εργολήπτες δε ζητείται 
τέτοιο πιστοποιητικό.» και δεδοµένου ότι ο Κος Αλεξόπουλος Ν. Στ. συµµετέχει στον 
διαγωνισµό σαν ατοµική επιχείρηση, προτείνει να µην γίνει δεκτή η πιο πάνω ένσταση. 

β2) στην Υπεύθυνη ∆ήλωσή του αναφέρεται µόνο στην συγκεκριµένη – παρούσα 
δηµοπρασία ενώ η διακήρυξη (άρθρο 23.2.2. περ.αΙΙΙ)) ορίζει ρητά «…που της στερεί το 
δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και καταλαµβάνει τη 
συγκεκριµένη δηµοπρασία)». 

• Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ’ όψιν την περ. α ΙΙΙ  του άρθρου 23.2.2. της ∆ιακήρυξης, η 
οποία ρητά αναφέρει «…που να στερεί (από την επιχείρηση) το δικαίωµα συµµετοχής σε 
δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη δηµοπρασία)» 
συµπερασµατικά εµπεριέχει και το περιεχόµενο όπως αυτό διατυπώνεται στην υπεύθυνη 
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δήλωση του διαγωνιζόµενου Κου Στ. Αλεξόπουλου, δηλ. «…που να µη στερεί το δικαίωµα 
συµµετοχής στην παρούσα δηµοπρασία». Ως εκ τούτου η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δεν θεωρεί 
την διατύπωση αυτή λόγο αποκλεισµού από τη ∆ηµοπρασία και προτείνει να µην γίνει δεκτή 
η πιο πάνω ένσταση. 

Β3) στην Υπεύθυνη ∆ήλωσή του ενώ δηλώνει ατοµικά για τα όρια του ανεκτέλεστου, δεν 
δηλώνει εάν έχει ανεκτέλεστο από συµµετοχή του σε Κοινοπραξίες (άρθρο 23.2.2. περ.α 
IV)) 

• Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ’ όψιν την περ. α IV του αρ. 23.2.2. και την διατύπωση του Κου 
Στ. Αλεξόπουλου στην Υπεύθυνη ∆ήλωση που υπέβαλε και όπου αναφέρει «5. Ουδεµία 
εργολαβία έχω εν ενεργεία και δεν έχω ανεκτέλεστο µέρος εργολαβικών συµβάσεων το 
οποίο να υπερβαίνει τα όρια του ανεκτέλεστου που αναφέρονται στο άρθρο 20, παρ. 4 του 
Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).», κρίνει ότι γίνεται σαφές πως δεν έχει ανεκτέλεστο µέρος εργολαβικών 
συµβάσεων είτε σαν ατοµική επιχείρηση, είτε από συµµετοχή του σε Κοινοπραξία και 
προτείνει να µην γίνει δεκτή η πιο πάνω ένσταση. 

Β4) στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της καταγραφής των ένα προς ένα δικαιολογητικών ( όπως 
ορίζεται στην περ. β του άρθρου 23.2.3 της ∆ιακήρυξης) έχει παραλείψει το φωτοαντίγραφο 
ΜΕΕΠ και του ∆ελτίου Ταυτότητας του. 

• Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ’ όψιν: 

Α) το άρθρο 4, παρ. 4.1 δ) σύµφωνα µε το οποίο κατά την επίδοση των προσφορών η 
επιτροπή «….ελέγχει την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. και την 
επιστρέφει αµέσως αφού πρώτα διαπιστώσει ότι στο φάκελο υπάρχει αντίγραφο αυτής…» 

Β) το άρθρο 23.2.3 όπου αναφέρεται «Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες 
∆ηλώσεις σε πρωτότυπο β) τα λοιπά δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή (κατ’ επιλογή του 
διαγωνιζόµενου) σε νόµιµα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 
11 του ν. 2690/99 όπως ισχύει).» 

Γ) το αρ. 3.3 (περί νοµιµότητας επίδοσης προσφοράς), την περι. γ του αρ. 4.1. όπου 
αναφέρεται ότι η αστυνοµική ταυτότητα (πρωτότυπο) επιδεικνύεται κατά την υποβολή 
του φακέλου προσφοράς και τέλος. 

∆) τα άρθρα 22 και 23, όπου δεν αναφέρεται η υποχρέωση του συµµετέχοντα να υποβάλει 
αντίγραφο της αστυνοµικής του ταυτότητας και ως εκ τούτου έχει υποβληθεί ώστε να 
παραµένει στη διάθεση των οργάνων του διαγωνισµού για αποδεικτικούς λόγους 
(εκδίκαση ενστάσεων και προσφυγών), όπως άλλωστε και το αντίγραφο του πτυχίου. 

Γίνεται σαφές ότι η επίδειξη του πρωτοτύπου απαλλάσσει τον συµµετέχοντα από κάθε 
άλλη υποχρέωση. Η επιτροπή διαγωνισµού προτείνει να µην γίνει δεκτή η πιο πάνω 
ένσταση. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω γίνονται δεκτοί στην δηµοπρασία οι παρακάτω συµµετέχοντες 
κατά σειρά µειοδοσίας: 

1 ΑΩΟΣ Α.Τ.Ε., µε αύξοντα αριθµό 2 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 10,00% 
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2 Αλεξόπουλος Στυλιανός του Νικολάου, µε αύξοντα αριθµό 3 και προσφερόµενη  

Μέση έκπτωση Εµ 8,00% 

 

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

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

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

ένσταση του κου Μπόνου Ν. Ιωάννη, Πολιτικού Μηχανικού Ε.∆.Ε., κατά του πρακτικού της 

επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού σε σχέση µε τις τεχνικές προσφορές του διαγωνισµού 

που έγινε στις 20ης ∆εκεµβρίου 2012 για την «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Ριζών 

∆ήµου Πολυγύρου» την οποία και απορρίπτει και εγκρίνει το πρακτικό αυτό. 

Β. Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής του διαγωνισµού 

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα στην εταιρεία «ΑΩΟΣ Α.Τ.Ε.» µε µέση έκπτωση 10,00% 

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

την υπογραφή του συµφωνητικού 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  35/ 2013 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  1η Μαρτίου 2013 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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