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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 35/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή ογδόη (28η) Αυγούστου 2014 και ώρα  12:00  στo 

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση, λόγω 

κινδύνου λήξης των προθεσµιών για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, η Οικονοµική 

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 15733/28.08.2014. 

 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., Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3. 

Σαράντη Μαρία, 4. Πλιάκος Αστέριος, 5. Παπανικολάου Ευτυχία τακτικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Σταµούδης Ελευθέριος, αντιπρόεδρος της Ο.Ε., 2. Θωµάς Καπλάνης, 

τακτικά µέλη Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο Απόφαση επί της ένστασης της εταιρίας 

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. για το 

υποέργο «Αναβάθµιση ΕΕΛ οικισµού Ορµύλιας – 

προµήθεια Η/Μ εξοπλισµού» της πράξης 

«Αναβάθµιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

λυµάτων οικισµών Ορµύλιας και Γαλάτιστας 

∆ήµου Πολυγύρου (Προµήθεια Η/Μ εξοπλισµού)» 

Αριθµός Απόφασης: 258 

 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, µετά την αποδοχή των µελών να 

συζητηθεί το θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης και τόνισε ότι  
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Στον Πολύγυρο και στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πολυγύρου, 

σήµερα την 25η Ιουλίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε η αρµόδια 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., η οποία συγκροτήθηκε µε την 

15/14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την προµήθεια «Αναβάθµιση ΕΕΛ 

οικισµού Ορµύλιας – προµήθεια Η/Μ εξοπλισµού», ύστερα από την υπ’ αριθ. 11887/21-

07-2014 πρόσκληση του προέδρου της επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην εξέταση 

της ένστασης κατά του από 25-02-2014 πρακτικού της που υπέβαλε η εταιρεία 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. και του υποµνήµατος που υπέβαλε η Κ/ξια 

ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. – ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. και να γνωµοδοτήσει προς την 

Οικονοµική Επιτροπή. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Παπασαραφιανός Γεώργιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ Πρόεδρος 

2) Πατσιούρα Αναστασία Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ Μέλος 

3) Γούτας Θεόδωρος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ Μέλος 

 

Η επιτροπή διαγωνισµού µετά από προσεκτική εξέταση τόσο της ένστασης της 

«ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» όσο και του υποµνήµατος της «Κ/ξία 

ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ Α.Τ.Ε.», έχοντας υπόψη και το τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισµού και 

επειδή: 

1) η προκήρυξη του διαγωνισµού δεν αρκεί να παραπέµπει γενικά στη σχετική 

νοµοθεσία, αλλά πρέπει να περιέχει ειδική µνεία περί υποβολής των σχετικών 

δικαιολογητικών 

2) Στην προκήρυξη στο άρθρο 17  παράγραφος 1 δεν αναφέρονται ρητά οι δύο όροι του 

άρθρου 26, παράγραφος 1, εδάφιο ε) του ΕΚΠΟΤΑ 

3) Στο πρότυπο της εγγυητικής που συνοδεύει την προκήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) δεν 

αναφέρονται επίσης οι δύο αυτοί λόγοι 

Αναιρεί τον δεύτερο λόγο αποκλεισµού της «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Α.Ε.» 

Κατά τα λοιπά εµµένει στις απόψεις της, όπως αυτές διατυπώθηκαν στο από 25-02-

2014 πρακτικό της και απορρίπτει τις προσφορές των 

1. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 
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2. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε. 

Και κάνει δεκτή για την συνέχεια του διαγωνισµού την προσφορά της Κ/ξίας 

ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. – ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής και 

µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών της επιτροπής 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Εγκρίνει το από 25.07.2014 Πρακτικό ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

Β. Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής του διαγωνισµού και κάνει δεκτή για την συνέχεια 

του διαγωνισµού την προσφορά της Κ/ξίας ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. – ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. 

Γ. Προτείνει τη συνέχιση του διαγωνισµού στο επόµενο στάδιο της αποσφράγισης των 

Τεχνικών Προσφορών. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  258/ 2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  28η Αυγούστου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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