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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 36/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη πέµπτη (15η) Σεπτεµβρίου 2014 και ώρα  12:00  στo 

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

Οικονοµική Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 16642/10.09.2014. 

 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., ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. , 

Καραφουλίδης Αναστάσιος 4. Βασιλάκης Αθανάσιος, 5. Κανταράς Αναστάσιος, 6.Τσινάς 

Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

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

 

 

Αριθµός θέµατος: έκτακτο Έγκριση ή µη πρακτικού κατακύρωσης του έργου 

µε τίτλο: «∆ηµιουργία ψηφιακού αποθετηρίου 

ιστορικού και πολιτιστικού αρχείου Στέφανου 

Κότσιανου»  

Αριθµός Απόφασης: 268 

 

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 πριν από την ηµερήσια διάταξη και τόνισε ότι στις 12/09/2014, 

συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισµού για την αποσφράγιση Φακέλου Οικονοµικών 

Προσφορών» της Πράξης µε τίτλο:  «∆ηµιουργία ψηφιακού αποθετηρίου ιστορικού και 

πολιτιστικού αρχείου Στέφανου Κότσιανου» και συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό το 

οποίο έχει ως εξής: 
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Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, σήµερα 
Παρασκευή 12.9.2014, στις 10:00π.µ., η επιτροπή διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την 
υπ’ αριθµόν 16/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πολυγύρου, 
αποτελούµενη από τους : 
(α) Γεώργιο Παπασαραφιανό, δηµοτικό Υπάλληλο, (Πρόεδρος Επιτροπής) 
(β) Ιωάννη Κυπριώτη, δηµοτικό υπάλληλο (Τακττικό Μέλος) 
(γ) Ανδρέα Χλιούµη, δηµοτικό σύµβουλο, (Τακτικό Μέλος) 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση για να προβεί στο άνοιγµα των τεχνικών προσφορών 
αναφορικά µε το δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό της πράξης µε τίτλο «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ», που προκηρύχθηκε µε την από 10-09-2013 (Α∆Α: ΒΛ9ΛΩΞΜ-ΚΙΤ) 
διακήρυξη του ∆ηµάρχου Πολυγύρου. 
 
1) Η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων οικονοµικών προσφορών των 
εταιρειών: 
• ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε. - διακριτικός τίτλος «EVOLUTION PROJECTS PLUS» 

(στοιχεία κατάθεσης φακέλου: αριθµ. πρωτ.: 21016/14-10-2013). 
• COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E. - διακριτικός τίτλος «COSMOS» (στοιχεία 

κατάθεσης φακέλου: αριθµ. πρωτ.: 21017/14-10-2013). 
  
Ακολούθως η  επιτροπή προχώρησε στη µονογραφή των περιεχοµένων των φακέλων 
οικονοµικών προσφορών. 
  
2) Κλειστή συνεδρίαση:  H Eπιτροπή διαπίστωσε τα εξής:  
 
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε. 
α) Με την προσφορά της εταιρείας ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε., έχει υποβάλει όλα τα 
απαιτούµενα από την διακήρυξη οικονοµικά στοιχεία, όπως αυτά προσδιορίζονται στην 
διακήρυξη του διαγωνισµού. Τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς πληρούν τους όρους 
της διακήρυξης και ικανοποιούν τα κριτήρια αξιολόγησης αυτής. Όλα τα οικονοµικά 
στοιχεία είναι λεπτοµερή και πλήρως τεκµηριωµένα τόσο σε ό,τι αφορά στον απαιτούµενο 
προϋπολογισµό όσο και στους απαιτούµενους ανθρωποµήνες εργασίας που προσφέρει ο 
ανάδοχος, για κάθε µέλος της οµάδας έργου. Για τους λόγους αυτούς η οικονοµική 
προσφορά της εταιρείας ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε. κρίνεται από την Επιτροπή επαρκής 
και αποδεκτή ως προς την τεκµηρίωση του κόστους υλικών και υπηρεσιών. 
 β) σε συµφωνία µε το Άρθρο Β4.1.2: «∆ιαδικασία αξιολόγησης Προσφορών» του Τεύχους 
∆ηµοπράτησης Μέρος Β,  η εταιρεία έχει υποβάλει οικονοµική προσφορά συνολικού 
ύψους εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε ευρώ (€138.145,00) µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, παρέχοντας έκπτωση εννέα και ογδόντα έξι εκατοστά επί 
τοις εκατό (9,86%). 
 
 
COSMOS BUSINESS SYSTEMS Α.Ε. 
α) Με την προσφορά της εταιρείας «COSMOS», έχει υποβάλει όλα τα απαιτούµενα από 
την διακήρυξη οικονοµικά στοιχεία, όπως αυτά προσδιορίζονται στην διακήρυξη του 
διαγωνισµού. Τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς πληρούν τους όρους της 

ΑΔΑ: 7ΖΒΡΩΞΜ-3Ρ2



3 
  

 

 
διακήρυξης και ικανοποιούν τα κριτήρια αξιολόγησης αυτής. Όλα τα οικονοµικά στοιχεία 
είναι λεπτοµερή και πλήρως τεκµηριωµένα τόσο σε ό,τι αφορά στον απαιτούµενο 
προϋπολογισµό όσο και στους απαιτούµενους ανθρωποµήνες εργασίας που προσφέρει ο 
ανάδοχος, για κάθε µέλος της οµάδας έργου. Για τους λόγους αυτούς η οικονοµική 
προσφορά της εταιρείας «COSMOS» κρίνεται από την Επιτροπή επαρκής και αποδεκτή ως 
προς την τεκµηρίωση του κόστους υλικών και υπηρεσιών. 
 β) σε συµφωνία µε το Άρθρο Β4.1.2: «∆ιαδικασία αξιολόγησης Προσφορών» του Τεύχους 
∆ηµοπράτησης Μέρος Β,  η εταιρεία έχει υποβάλει οικονοµική προσφορά συνολικού 
ύψους εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (€152.720,00) µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, παρέχοντας έκπτωση µηδέν και τριάντα πέντε εκατοστά επί 
τοις εκατό (0,35%). 
 
 
Για την εξαγωγή της συνολικής βαθµολογίας εφαρµόστηκε ο µαθηµατικός τύπος µε βάση 
το άρθρο Β4.1.2 της σχετικής διακήρυξης ως εξής: 
 
Λi = (70) * ( Βi / Βmax ) + (30) * (Kmin/K i)  
 
Όπου: 
Bmax = 117,02, η µέγιστη βαθµολογία από το πρακτικό 2, δηλαδή της εταιρείας 
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε. 
Kmin = 138.145,00 η ελάχιστη οικονοµική προσφορά που είναι της  εταιρείας 
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε. 
 
Μετά το πέρας και της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή, συνέταξε τον κατωτέρω 
τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζοµένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης 
σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισµού: 
 
∆ιαγωνιζόµενος Συνολική Βαθµολογία 
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε. 100,00 
COSMOS  91,42 
 
από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ως επικρατέστερος Ανάδοχος για την εκτέλεση του 
έργου,  η εταιρεία ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε. 
 

Με τα δεδοµένα αυτά, η Επιτροπή, εισηγείται: 

Την αποδοχή των οικονοµικών προσφορών των εταιρειών ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε. 
• και COSMOS ως καλύπτουσες όλες τις απαιτήσεις, συµφώνως µε τη σχετική 

διακήρυξη. 

• Την συνολική βαθµολόγηση της προσφοράς της εταιρείας ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. 
Ο.Ε. µε βαθµό 100,00 και της εταιρείας COSMOS µε 91,42. 

• Την κήρυξη ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου, την εταιρεία ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 
& Χ. Ο.Ε. ως έχουσα προσφορά σύµφωνη µε τη διακήρυξη και τις προϋποθέσεις που 
απορρέουν από αυτή. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, έλαβε 

υπόψη όλα τα σχετικά έγγραφα και µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 
Α.  Εγκρίνει το από 12.09.2014 πρακτικό διενέργειας διαγωνισµού 

Β.  Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής του διαγωνισµού 

Γ.  Κατακυρώνει το αποτέλεσµα στην εταιρία ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε., µε 

οικονοµική προσφορά εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε ευρώ 

(€138.145,00) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% , ή έκπτωση εννέα και 

ογδόντα έξι εκατοστά επί τοις εκατό (9,86%). 

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

Ζωγράφο για την υπογραφή του συµφωνητικού 

 

 
 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  268/ 2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  15η Σεπτεµβρίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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