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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη ενάτη (19η) Αυγούστου 2013 και ώρα  12:00  στo 

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

Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 16481/13.08.2013 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,  τακτικά µέλη Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Πλιάκος Αστέριος, τακτικό µέλος Ο.Ε.. 

 

Αριθµός θέµατος: έκτακτο   Αποδοχή ή μη της με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 14835/17-07-013 

απόφασης του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης . Έγκριση αποτελέσματος (τελικού) για 

τον διαγωνισμό του εξαθέσιου ολοήμερου δημοτικού σχολείου 

Καλυβών – Γερακινής. 

Αριθµός Απόφασης: 180 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, ζήτησε λόγω του κατεπείγοντος να συζητηθεί το 

παραπάνω θέµα πριν από την ηµερήσια διάταξη λόγω των υφιστάµενων νοµικών 

δεσµεύσεων και της ανάγκης ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης για το ολοήµερο 

∆ηµοτικό σχολείο Καλυβών – Γερακινής και κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

Μετά την οµόφωνη αποδοχή του αιτήµατος του από τα µέλη της Επιτροπής  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αστέριος Ζωγράφος εισηγήθηκε το θέµα και τόνισε τα 

παρακάτω 

Με την µε αρ. 57/013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου µας , εγκρίθηκε το 

περιεχόµενο του από 19-03-013 πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισµού για το έργο 

«Εξαθέσιο ολοήµερο δηµοτικό σχολείο Καλυβών – Γερακινής Πολυγύρου» και αφού 

προηγούµενα απορρίφθηκαν  οι λόγοι και η ένσταση της εταιρείας µε την επωνυµία 
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«ΤΡΙΕ∆ΡΟΣ ΑΤΕ» εκτός ενός (λόγου) που αφορούσε την λανθασµένη επωνυµία µέλους 

της κοινοπραξίας «Μιχαηλίδης Π. & ΣΙΑ ΕΕ – ΕΜΤΕ ΕΕ» σε προσκοµισθείσα βεβαίωση 

του ΤΣΜΕ∆Ε. 

Κατά της παραπάνω απόφασης , άσκησε προσφυγή µε αρ. πρωτ. 33909/25-04-013 στον 

Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κοινοπραξία µε 

την επωνυµία «Μιχαηλίδης Π. & ΣΙΑ ΕΕ – ΕΜΤΕ ΕΕ», ισχυριζόµενη ότι η αναγραφή της 

λανθασµένης επωνυµίας , δεν µπορεί να αποτελέσει λόγο αποκλεισµού. 

Η παραπάνω προσφυγή έγινε δεκτή µε την µε αρ. πρωτ. 10958+9436/20-06-013 απόφαση 

του παραπάνω Γενικού Γραµµατέα και ακυρώθηκε µερικά για τον παραπάνω λόγο η µε αρ. 

57/013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Στη συνέχεια ασκήθηκε σχετική προσφυγή από τον ∆ήµο µας κατά της απόφασης αυτής, η 

οποία και απορρίφθηκε από την επιτροπή του άρθρου 151-152 του Ν. 3463/06 κατά την 

συνεδρίαση της 21-08-013. 

Πέρα από τα παραπάνω και στη συνέχεια, Ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης µε την ιδιότητα του ελεγκτή νοµιµότητας και µε την µε 

αριθ. 14835/013 απόφασή του, που παραλήφθηκε από τον ∆ήµο µας στις 9-08-013 και µε 

αρ. πρωτ. εισερχοµένου εγγράφου 16287/9-8-013 , ακύρωσε αυτεπάγγελτα και µερικά την 

µε αριθ. 57/013 απόφαση της Οικονοµικής µας Επιτροπής και ειδικότερα για την 

παράγραφο (σηµείο 3) αυτής, µε το οποίο απορρίφθηκε η ένσταση της εταιρείας 

ΤΡΙΕ∆ΡΟΣ ΑΤΕ που υποστήριζε ότι συνέτρεχε το στοιχείο της πληµµελούς σύστασης  της 

κοινοπραξίας «Μιχαηλίδης Π. & ΣΙΑ ΕΕ – ΕΜΤΕ ΕΕ» δεδοµένου ότι στην περίπτωση 

µας, δύο διαφορετικές επιχειρήσεις (εργοληπτικές) δηλώνουν για πρώτη φορά την 

βούληση τους να συστήσουν διακατηγοριακή κοινοπραξία ενώ την ίδια στιγµή ακόµη δεν 

υφίστανται σαν µέλη της αναβαθµισµένης κοινοπραξίας ώστε να µπορούν, όπως εν 

προκειµένω, να αναλάβουν διαφορετικές κατηγορίες έργων. 

Ενόψει όλων των παραπάνω, της πάγιας νοµολογίας που υφίσταται ως προς το 

συγκεκριµένο θέµα από την ίδια την επιτροπή του άρθρου 151-152 του Ν. 3463/06, του 

γεγονότος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ευδοκιµήσει τυχόν προσφυγή µας και την άµεσης 

εκτελεστότητας που έχουν οι αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης , εισηγούµαι να µην ασκηθεί οποιαδήποτε προσφυγή κατά της παραπάνω 

απόφασης, να αποδεχτούµε το περιεχόµενό της, όπως επίσης και την τελική κατάταξη των 

µειοδοτών και συµµετασχόντων στον ανοικτό διαγωνισµό , σύµφωνα µε την κατάταξη που 

ορίσθηκε στο πρακτικό της επιτροπής , σε συνδυασµό και µε το σκεπτικό της παρούσης σε 

ΑΔΑ: ΒΛΩΝΩΞΜ-ΝΗΗ



3 

 

σχέση µε την αποδοχή της µε αρ. πρωτ. ΟΙΚ 14835/17-07-013 απόφασης του Γενικού 

Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

Μετά τα παραπάνω και αφού αναπτύχθηκε ο σχετικός διάλογος µεταξύ των µελών και 

λήφθηκαν υπόψη όλα τα σχετικά έγγραφα 

 

Η επιτροπή ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Αποδέχεται το περιεχόµενο της µε αρ. πρωτ. ΟΙΚ 14835/17-07-013 απόφασης του Γενικού 

Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης , όπως επίσης και την 

µε αριθ. 57/013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και το από 19/03/013 πρακτικό 

(γνωµοδότηση) της Επιτροπής διαγωνισµού κατά το µέρος που δεν ακυρώθηκαν. 

 

Αποκλείει του διαγωνισµού τις εταιρείες  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Εµ 

1 Κ/Ξ ΜΙΧΑΪΛΙ∆ΗΣ Π. & ΣΙΑ - ΕΜΤΕ Ε.Ε. 51,29% 

2 ΕΡΓΩΝ ΛΥΣΕΙΣ ΑΤΕ 49,34 % 

 

Και εγκρίνει και κατακυρώνει το αποτέλεσµα αυτού κατά σειρά µειοδοσίας ως εξής: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Εµ 

1 ΤΡΙΕ∆ΡΟΣ ΑΤΕ 
48,45  

% 

2 
Κ/Ξ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΒΛΑΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ- ∆ΑΛΕΣΗΣ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 
47,73 % 

3 ΤΕ∆ΜΑ ΑΤΕ - Π. ΣΑΒΒΑΣ - Γ. ΤΣΙΠΙΝΙΑΣ 46,86 % 

4 Κ/Ξ  ∆. ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ - Ι. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ - Κ. ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ 46,77 % 

5 Κ/Ξ PRAXIS O.E.-ΚΟΜΒΟΣ 4 Ο.Ε. 46,37 % 

6 
Κ/Ξ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.- ΒΛΑΧΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ 

ΧΑΡΙΛΑΟΥ -  
46,18 % 

7 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Τ.Ε. 46,17% 

8 Κ/Ξ Α. ΑΛΕΞΙΟΥ - "Ε. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ - Σ. ΤΑΣΙΩΝΗΣ Ο.Ε." 44.48 % 

9 ΑΤΡΑΠΟΣ Α.Τ.Ε. 44,37% 

10 Κ/Ξ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ - ΠΑΤΡΙΚΙ∆ΗΣ 44,25 % 
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ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Ι. ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

11 SOLIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 44,13 % 

12 ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.Ε.Τ.Ε. 44,12 % 

13 
Κ/Ξ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  - ∆ΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ∆ΕΛΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. 
43,08 % 

14 Κ/Ξ Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. - Ν. ΜΠΟΥΓΑΪ∆ΗΣ 42,53 % 

15 
Κ/Ξ ΜΠΟΝΟΥ-ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ- ΜΠΟΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ 
42,35 % 

16 Κ/Ξ Ν. ΡΙΖΟΣ - Ε.ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ- Ε. ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ 41,57 % 

17 
Κ/Ξ Μ-Σ. ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Ε. - δτ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Ε.Ε. 
41,04 % 

18 ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 40,04 % 

19 ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ 39,00 % 

20 
Κ/Ξ ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ - ΚΟΥΤΕΛΙ∆ΑΣ ΑΧΙΛΕΑΣ - 

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΙ∆ΗΣ ΕΥ∆ΟΚΙΜΟΣ 
38,34 % 

21 ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ 37,98 % 

22 INGEKAT A.E.  37,30 % 

23 
Κ/Ξ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ - ΠΟΛΑΤΣΙ∆ΗΣ 

ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ 
34,12 % 

24 Κ/Ξ ΣΤΡΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - Α. ΚΟΛΟΚΑΣΙ∆ΗΣ ΑΤΕ 34,33 % 

25 ΠΑΓΩΝΗ Α.Τ.Ε. 33,00 % 

 

Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο κ. Αστέριο Ζωγράφο για την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης. 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  180/ 2013 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  19η Αυγούστου 2013 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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