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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 11/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την ογδόη (8η) Απριλίου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

Επιτρoπή, ύστερα από την 5773/04-04-2014πρόσκληση 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. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3., 4. 

Σαράντη Μαρία, 5. Πλιάκος Αστέριος τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κων/νος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε., 2. Θωµάς Καπλάνης, 3. 

Παπανικολάου Ευτυχία τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: έκτακτο  Έγκριση ή µη του πρακτικού για το έργο: 

«Ανάπλαση της παραλιακής και κεντρικής οδού 

της Τ. Κ. Μεταµόρφωσης του ∆ήµου Πολυγύρου» 

(υποέργο της πράξης µε τίτλο «Ανάπλαση 

κοινοχρήστων χώρων δηµοτικών και τοπικών 

κοινοτήτων ∆ήµου Πολυγύρου») 

 

Αριθµός Απόφασης: 100 

     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 εκτός ηµερήσιας διάταξης και τόνισε τα εξής: Όπως καλά γνωρίζετε έγινε ο 
διαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση της παραλιακής 
και κεντρικής οδού της Τ. Κ. Μεταµόρφωσης του ∆ήµου Πολυγύρου» (υποέργο της πράξης 
µε τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων ∆ήµου 
Πολύγύρου») στις 25/02/2014 και συντάχθηκε από την αρµόδια επιτροπή το σχετικό 
πρακτικό, το οποίο έχει ως εξής.  
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Στον Πολύγυρο, σήµερα 17η Μαρτίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 08:30 π.µ., 

στα γραφεία του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε η αρµόδια τριµελής Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού για έργα του Ν.3263/2004, αποτελούµενη από τα πιο κάτω αναφερόµενα 
µέλη, για να ολοκληρώσει το πρακτικό ∆ηµοπρασίας του ανοιχτού δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, µε το σύστηµα προσφοράς µε 
επιµέρους ποσοστά έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 
«Ανάπλαση της παραλιακής και κεντρικής οδού της Τ. Κ. Μεταµόρφωσης του ∆ήµου 
Πολυγύρου» (υποέργο της πράξης µε τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων 
δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων ∆ήµου Πολύγύρου»), σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 
44/2013 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆. Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής και µε 
προϋπολογισµό δαπάνης εργασιών 822.741,93 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 189.230,64 €, που 
διενεργήθηκε την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 και για τον οποίο εκδόθηκε η υπ’ αρ. 
320/2013 (περί έγκρισης όρων ∆ηµ/σης) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποτελείται από τους: 

Α) Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 14/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
∆ήµου Πολυγύρου, οι: 1) Μαθιουδάκη Νικολέττα, Πρόεδρος 2) Ζέρβα Μαρία, 
υπάλληλος ∆.Τ.Υπ. Τακτικό µέλος και 3) Μπάλλας Ευάγγελος, υπάλληλος ∆. Πολ/µίας, 
Τακτικό µέλος, οι οποίοι και παρέστησαν.  

Β) Ως εκπρόσωπος του Συνδέσµου Πτυχιούχων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 
Ν. Χαλκιδικής (ΣΠΕ∆Ε Ν. Χαλκιδικής) ορίσθηκε µε το υπ’ αριθµό 2308/17-02-2014 
έγγραφο του σωµατείου, ο Πανιώρας Βασίλειος, ο οποίος και παρέστη.   

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού παρέλαβε τους κάτωθι φακέλους προσφοράς, που 
κατατέθηκαν ενώπιόν της την ηµέρα της ∆ηµοπρασίας: 

 

1 Μ & Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. µε εκπρόσωπο τον Μήτρου Ιωάννη , µε αύξοντα αριθµό 1 

2 Κ/Ξ:  ∆ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΙΩΡΑΣ & Σια Ο.Ε.,  µε αύξοντα αριθµό 2 

3 ΑΝΤΥΠΑΣ Α.Τ.Ε µε εκπρόσωπο τον  Αλεξίου Ευάγγελο, µε αύξοντα αριθµό 3 

4 ΕΡΓΟΣΧΗΜΑ Ε.Ε  µε εκπρόσωπο τον Μπάλλα Γεώργιο, µε αύξοντα αριθµό 4 

5 ∆ΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε  µε εκπρόσωπο τον Μεσοχωρίτη Ορέστη,  µε αύξοντα αριθµό 5  

6 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε µε διακρ. τίτλο «ΦΑΛΗΡΟΝ Ε.Τ.Ε.» µε εκπρόσωπο τον κο 

Γ. ∆ίτσα, µε αύξοντα αριθµό 6 

7 ΜΕΚ Ο.Ε Β.ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΣΙΑ µε εκπρόσωπο τον Ματθαίου Αθανάσιο, µε αύξοντα αριθµό 

7 

8 ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε µε εκπρόσωπο την Λειβαδιώτου Αικατερίνη,  µε αύξοντα αριθµό 8 

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩΞΜ-ΙΜΖ



3 
  

 

 

9 Φωτιάδης Νικόλαος Ε.∆.Ε., µε αύξοντα αριθµό 9 

10 ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ε.∆.Ε., µε αύξοντα αριθµό 10 

11 ΠΑΡΧΑΡ Α.Τ.Ε µε εκπρόσωπο τον Βαφειάδη Παναγιώτη, µε αύξοντα αριθµό 11 

12 ∆ΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, µε αύξοντα αριθµό 12 

13 PRAXIS Ο.Ε µε εκπρόσωπο τον Παπαθεοδώρου Αθανάσιο, µε αύξοντα αριθµό 13 

14 ΤΡΙΕ∆ΡΟΣ ΑΤΕ µε εκπρόσωπο τον Γιαβρόγλου Κυπριανό, µε αύξοντα αριθµό 14 

15 Π.ΣΑΒΒΑΣ-Γ.ΤΣΙΠΙΝΙΑΣ µε εκπρόσωπο τον Σάββα Παναγιώτη,µε αύξοντα αριθµό 15 

16 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, µε αύξοντα αριθµό 16 

17 ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΗΣ ΛΟΥΚΑΣ, µε αύξοντα αριθµό 17 

18 ΑΩΟΣ Α.Τ.Ε., µε εκπρόσωπο τον Τσουµάνη Αστέριο Παναγιώτη, µε αύξοντα αριθµό 18 

19 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.-ΠΑΤΙΚΑΣ Ν.& ΣΙΑ Ο.Ε, µε εκπρόσωπο τον Αντωνίου Γεώργιο, µε 

αύξοντα αριθµό 19 

20 ΜΠΟΥΓΑΪ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.∆.Ε., µε αύξοντα αριθµό 20 

21 ΚΕΝΤΡΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε., µε αύξοντα αριθµό 21 

22 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.∆.Ε., µε αύξοντα αριθµό 22 

και κήρυξε την λήξη της παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του 
άρθρου 17 του Π.∆.609/85. 

Η παραλαβή και η εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή δηµοπρασία έγινε 
από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο 
στάδιο, το οποίο περιελάµβανε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την 
αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών. 

Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε ενώπιόν της, η Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού έλεγξε τη νοµιµοποίηση του προσώπου που τον υπέβαλε. Για το σύνολο των 

φακέλων προσφοράς που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό, η Επιτροπή κατέγραψε στον 

Πίνακα ο οποίος συνοδεύει το Πρακτικό της, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής, 

τα µονοέγραψε, έλεγξε τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή σε άλλο επαγγελµατικό 

µητρώο ή κατάλογο και στην συνέχεια αποσφράγισε τις οικονοµικές προσφορές, τις 

µονοέγραψε και ανακοίνωσε τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. 
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Καταχώρησε επίσης όλες τις υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές κατά σειρά µειοδοσίας 

στον Πίνακα οικονοµικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό της. 

Η Επιτροπή, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 

µειοδοσίας, έλεγξε, για κάθε διαγωνιζόµενο, την έγκυρη συµµετοχή του στον διαγωνισµό 

σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη διακήρυξη. Επίσης έλεγξε για κάθε διαγωνιζόµενο, το 

παραδεκτό της οικονοµικής του προσφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.609/85 για 

το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, 

έλεγξε την πληρότητα υπογραφών-µονογραφών στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς των 

διαγωνιζοµένων και παρακράτησε τα κατά νόµο µηχανόσηµα.  

Στη συνέχεια, έλεγξε σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 7 του 

Π.∆.609/85 όπως ισχύει, την ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής 

Προσφοράς των διαγωνιζοµένων, την αριθµητική και την ολόγραφη αναγραφή των 

επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και την οµαλότητα αυτών µεταξύ τους. 

Μετά την ολοκλήρωση του πλήρους ελέγχου, των δικαιολογητικών συµµετοχής και 

των οικονοµικών προσφορών για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή έκρινε τις 

παρακάτω προσφορές ως απαράδεκτες: 

1. ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.∆.Ε., µε αύξοντα αριθµό 9 και προσφερόµενη µέση 

έκπτωση Εµ  46,65 % γιατί α) δεν υπέβαλε Ασφαλιστική Ενηµερότητα για την έδρα 

(σύµφωνα µε 23.2.2β της διακήρυξης) της Κ/ξίας: ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ Ν. – ΒΛΑΧΟΣ ΓΡ. – 

∆ΑΛΕΣΗΣ ΜΑΡΓ. – ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ Ι. µε την οποία εκτελεί το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΙΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑ ΟΙΚ/ΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ» και β) δεν αναφέρει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση το 

αν «έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση» (σύµφωνα µε το Άρ. 23.2.2α της διακήρυξης). 

2.ΜΠΟΥΓΑΪ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.∆.Ε., µε αύξοντα αριθµό 20 και προσφερόµενη 

µέση έκπτωση Εµ  45,73 % γιατί δεν αναφέρει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση το αν «έχει κινηθεί 

σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση» 

(σύµφωνα µε το Άρ. 23.2.2α της διακήρυξης). 
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3. Κ/Ξ:  ∆ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΙΩΡΑΣ & Σια Ο.Ε.,  µε 

αύξοντα αριθµό 2 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ  42,00 % γιατί η  ∆ΕΛΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. µε εκπρόσωπο τον κο ∆ηµήτριο Σταµπουλή δεν υπέβαλε Ασφαλιστική 

Ενηµερότητα για την έδρα (σύµφωνα µε 23.2.2β της διακήρυξης) της Κ/ξίας: ΧΑΛΤΕΚ 

Ο.Ε. – ∆ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. µε την οποία εκτελεί το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ». 

4. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.∆.Ε., µε αύξοντα αριθµό 22 και προσφερόµενη 

µέση έκπτωση Εµ  41,72 % γιατί δεν αναφέρει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση το αν «έχει κινηθεί 

σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση» 

(σύµφωνα µε το Άρ. 23.2.2 α της διακήρυξης).  

5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. µε διακρ. τίτλο «ΦΑΛΗΡΟΝ Ε.Τ.Ε.», µε 

εκπρόσωπο τον κ. Γ. ∆ίτσα, µε αύξοντα αριθµό 6 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ  

37,08 % γιατί δεν αναφέρει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση το αν «έχει κινηθεί σε βάρος του 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση» (σύµφωνα µε το 

Άρ. 23.2.2 α της διακήρυξης). 

6. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.∆.Ε.  µε αύξοντα αριθµό 16 και προσφερόµενη 

µέση έκπτωση Εµ  36,24 % γιατί δεν αναφέρει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση το αν «έχει κινηθεί 

σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση» 

(σύµφωνα µε το Άρ. 23.2.2α της διακήρυξης)  

7. ∆ΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.∆.Ε.  µε αύξοντα αριθµό 12 και προσφερόµενη 

µέση έκπτωση Εµ  35,24 % γιατί δεν υπέβαλε Ασφαλιστική Ενηµερότητα για την έδρα 

(σύµφωνα µε 23.2.2β της διακήρυξης) της Κ/ξίας: ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ Ν. – ∆ΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ 

Ι. – Ε. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & Σια Ο.Ε. µε την οποία εκτελεί το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΕ 40 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ». 

Στη συνέχεια η Επιτροπή έκρινε τις παρακάτω προσφορές ως παραδεκτές: 

 

1 ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε  µε εκπρόσωπο την Λειβαδιώτου Αικατερίνη, µε αύξοντα αριθµό 8 και 

προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 49,56 % 

2 ΑΝΤΥΠΑΣ Α.Τ.Ε  µε εκπρόσωπο τον  Αλεξίου Ευάγγελο, µε αύξοντα αριθµό 3  και 
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προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 49,08% 

5 PRAXIS Ο.Ε µε εκπρόσωπο τον Παπαθεοδώρου Αθανάσιο, µε αύξοντα αριθµό 13 και 

προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 45.60%    

6 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ -ΠΑΤΙΚΑΣ Ν.& ΣΙΑ Ο.Ε µε εκπρόσωπο τον Αντωνίου Γεώργιο, µε 

αύξοντα αριθµό 19 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 45,12% 

7 ΕΡΓΟΣΧΗΜΑ Ε.Ε µε εκπρόσωπο τον Μπάλλα Γεώργιο, µε αύξοντα αριθµό 4 και 

προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 44,81% 

8 Μ & Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε µε εκπρόσωπο τον Μήτρου Ιωάννη, µε αύξοντα αριθµό 1 και 

προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 43,80% 

9 ΑΩΟΣ Α.Τ.Ε µε εκπρόσωπο τον Τσουµάνη Αστέριο Παναγιώτη, µε αύξοντα αριθµό 18 και 

προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 43,72%  

10 ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΗΣ ΛΟΥΚΑΣ µε αύξοντα αριθµό 17 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 

43,08% 

11 Π.ΣΑΒΒΑΣ-Γ.ΤΣΙΠΙΝΙΑΣ µε εκπρόσωπο τον Σάββα Παναγιώτη µε αύξοντα αριθµό 15 και 

προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 42,17% 

13 ΜΕΚ Ο.Ε Β.ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΣΙΑ µε εκπρόσωπο τον Ματθαίου Αθανάσιο, µε αύξοντα αριθµό 

7 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 41,89% 

14 ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ µε αύξοντα αριθµό 10 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 41,72% 

16 ΤΡΙΕ∆ΡΟΣ ΑΤΕ µε εκπρόσωπο τον Γιαβρόγλου Κυπριανό, µε αύξοντα αριθµό 14 και 

προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 40,00 % 

17 ΚΕΝΤΡΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε∆Ε µε αύξοντα αριθµό 21 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 

38,93% 

18 ΠΑΡΧΑΡ Α.Τ.Ε µε εκπρόσωπο τον Βαφειάδη Παναγιώτη, µε αύξοντα αριθµό 11 και 

προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 37,67% 

20 ∆ΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε  µε εκπρόσωπο τον Μεσοχωρίτη Ορέστη,µε αύξοντα αριθµό 5  

και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 36,65% 

  

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩΞΜ-ΙΜΖ



7 
  

 

 
Γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους 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 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 άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και µετά το 

διάλογο που αναπτύχθηκε, αφού εξέτασαν και τον σχετικό φάκελο και διαπιστώθηκε ότι 

δεν υποβλήθηκε οποιαδήποτε ένσταση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει το από 17.03.2014 πρακτικό αξιολόγησης 

Β. Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής του διαγωνισμού 

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα στην εταιρία ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε  µε προσφερόµενη µέση 

έκπτωση Εµ = 49,56 % 

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

Ζωγράφο για την υπογραφή του συµφωνητικού 

 
 
Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  100/ 2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  8η Απριλίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩΞΜ-ΙΜΖ


