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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 15/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή ενάτη (29η) Μαΐου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

Επιτρoπή, λόγω του κατεπείγοντος του θέµατος. 

 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.  Θωµάς Καπλάνης, 6. Παπανικολάου Ευτυχία,  

τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Σταµούδης Ελευθέριος, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 3ο  Έγκριση ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την 

ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών 

για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων 

παραλιών ∆ήµου Πολυγύρου 2014» 

Αριθµός Απόφασης: 145 

      

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 της 

Επιτροπής να συζητηθεί λόγω του κατεπείγοντος και τόνισε ότι στις 19 Μαΐου 2013, 

συντάχθηκε το πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την 

«Παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών 

∆ήµου Πολυγύρου 2014» το οποίο έχει ως εξής: 
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Στον Πολύγυρο, σήµερα 19η Mαΐου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:30 π.µ., 

στα γραφεία του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε η αρµόδια τριµελής επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισµών παροχής υπηρεσιών έτους 2014, αποτελούµενη από τα πιο 
κάτω αναφερόµενα µέλη, για να ολοκληρώσει το πρακτικό ∆ηµοπρασίας του 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού σε ενιαίο στάδιο µε σφραγισµένες προσφορές, για 
την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ 
ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2014» σύµφωνα µε 
την υπ΄ αριθµό 7/2014 µελέτη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του  ∆. Πολυγύρου Ν. 
Χαλκιδικής και µε προϋπολογισµό δαπάνης εργασιών 73.800,00€ µε Φ.Π.Α. 23%, που 
διενεργήθηκε την Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 και για τον οποίο εκδόθηκε η 125/2014 
(περί έγκρισης όρων ∆ηµ/σης) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  

Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµόν 13/03-02-2014 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Πολυγύρου η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Παροχής 
Υπηρεσιών έτους 2014 αποτελείται από τους,: 1) Κούτρα Φανή, υπάλληλο ∆.Τ.Υ. ∆.Π. 
ως Πρόεδρο 2) Ζέρβα Μαρία, υπάλληλο ∆.Τ.Υ. ∆.Π. ως Τακτικό µέλος, και 3) Τζιότζιο 
∆ηµήτριο, υπάλληλο ∆.Ο.Υ. ∆.Π. ως Τακτικό µέλος, οι οποίοι και παρέστησαν.  

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

1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. µε αύξοντα αριθµό 1 

και κήρυξε την λήξη της παραλαβής. 

Η παραλαβή και η εξέταση των προσφορών στην πρόχειρη 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 των παραδεκτών 
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 
και τα µονοέγραψε.  

Η Επιτροπή έλεγξε την έγκυρη συµµετοχή του κάθε διαγωνιζόµενου στον 
διαγωνισµό σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη διακήρυξη, και έκανε αποδεκτή την παρακάτω 
προσφορά: 

1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. µε αύξοντα αριθµό 1 

και αποσφράγισε την οικονοµική προσφορά µόνο της παραπάνω αποδεκτής προσφοράς. 

Στη συνέχεια, έλεγξε την ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής 
Προσφοράς των διαγωνιζοµένων, την αριθµητική και την ολόγραφη αναγραφή των 
επιµέρους ποσοστών έκπτωσης.  
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Επίσης, η  Επιτροπή έλεγξε την γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής 

κάθε διαγωνιζοµένου, σε συνεργασία µε τον εκάστοτε οργανισµό έκδοσης των επιστολών 
αυτών. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή όπως ορίζεται στη διακήρυξη προχώρησε στην τεχνική 
αξιολόγηση και βαθµολογία των προσφορών βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 

 
Kριτήρια αξιολόγησης ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

α1.Εξοπλισµός που διατίθεται για την εκτέλεση του έργου. 0-30 

α2 .Προηγούµενη Εµπειρία του διαγωνιζόµενου σε παροχή 

αντίστοιχων εργασιών, ικανότητα και διαγωγή και προηγούµενη 

συνεργασία µε τον ∆ήµο και άλλων ΟΤΑ στην Ελλάδα ή το 

εξωτερικό. 0-25 

α3. Επάρκεια, εµπειρία και ικανότητα του προσωπικού για την 

εκτέλεση του έργου 0-20 

α4. Χρόνος έναρξης εκτέλεσης του έργου  0-10 

α5. ∆ιάθεση εφεδρικού εξοπλισµού και service  0-15 

Η βαθµολογία της αποδεκτής τεχνικής προσφοράς προκύπτει από το άθροισµα της 
βαθµολογίας της στα ως άνω κριτήρια και είναι ίσος µε : 

α = α1+α2+α3+α4+α5 
1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. µε αύξοντα αριθµό 1 και βαθµολογία: 

 α = 30+25+20+10+15 = 100 

Οπότε ο τελικός βαθµός αξιολόγησης της αποδεκτής προσφοράς είναι ίσος µε :  
1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. µε αύξοντα αριθµό 1 και  

Τελικό βαθµό: Τ = α/ Οικονοµική Προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α) =  100/59400 = 0,0017 

Μετά την ολοκλήρωση του πλήρους ελέγχου, των δικαιολογητικών συµµετοχής για 
το σύνολο των διαγωνιζοµένων και των οικονοµικών προσφορών των παραδεκτών 
προσφορών, η Επιτροπή έκρινε την παρακάτω προσφορά ως παραδεκτή: 

 

1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. µε αύξοντα αριθµό 1 και Τελικό 
βαθµό: Τ = 0,0017 

 Γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους ότι το Πρακτικό διατίθεται για 
ενηµέρωσή τους και ότι µπορούν µέσα σε µία (1) ηµέρα από την επόµενη της 
ανάρτησης του παρόντος να υποβάλλουν όλες τις τυχόν ενστάσεις τους, οι οποίες 
απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή.  
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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 ή όχι το αποτέλεσµα. 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. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε 

υπόψη όλα τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισµού, καθώς και το γεγονός ότι δεν 

υποβλήθηκαν ενστάσεις 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Εγκρίνει το από 19/05/2014 πρακτικό αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

Β. Αποδέχεται την πρότασης της επιτροπής του διαγωνισµού 

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού στην εταιρία 

«Κατασκευαστική – Ναυαγοσωστική Μ.Ε.Π.Ε.». 

 Η προσφερθείσα τιµή της µειοδότριας εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 73.062,00 €, 

συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 

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

για την υπογραφή της σχετικής εργολαβικής σύµβασης για την εκτέλεση του έργου 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  145/ 2014 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  29η Μαΐου 2014 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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