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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 38/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη τρίτη (13η) Οκτωβρίου 2014 και ώρα  12:00  στo 

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

Οικονοµική Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 18347/08.10.2014 πρόσκληση του Προέδρου. 

 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. Ζαβράκογλου Άγγελος, 3. 

Κανταράς Αναστάσιος, 4. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 2. Καραφουλίδης Αναστάσιος, 3. Βασιλάκης 

Αθανάσιος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονοµικών 

προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου του 

υποέργου «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: 288 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε τα εξής: Όπως καλά 

γνωρίζετε στις 3-10-2014 συνήλθε η αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού για την προµήθεια 

«αναβάθµιση ΕΕΛ οικισµού Ορµύλιας – προµήθεια Η/Μ εξοπλισµού» προκειµένου να 

προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου των οικονοµικών προσφορών και συνέταξε το 

σχετικό πρακτικό το οποίο έχει ως εξής: 
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Στον Πολύγυρο και στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σήµερα την 3η 

Οκτωβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση 

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 µε 

ηµεροµηνία 30-09-2014 πρόσκληση του προέδρου της επιτροπής, προκειµένου να προβεί 

στην αποσφράγιση του φακέλου των οικονοµικών προσφορών της ως άνω προµήθειας, 

όπως ορίζεται στην Φ.6στ/726/14-01-2014 (Α∆Α:ΦΙΨΞΩΞΜ-Ρ84) διακήρυξη του 

∆ηµάρχου Πολυγύρου.  

 

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 αφού διεπίστωσε ότι δεν είχε υποβληθεί καµµία ένσταση στο προβλεπόµενο 

διάστηµα από την κοινοποίηση του πρακτικού, δηλαδή µέχρι τις 30-09-2014, προέβη στην 

αποσφράγιση του φακέλου οικονοµικής προσφοράς της µοναδικού εναποµείναντα 

διαγωνιζόµενου, « Κ/ΞΙΑ ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. – ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» 

 

Ακολούθως η  επιτροπή προχώρησε στη µονογραφή των περιεχοµένων του φακέλου 

οικονοµικής προσφοράς. 

 

Στη συνέχεια και σε κλειστή πλέον συνεδρίαση η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο του 

φακέλου οικονοµικής προσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο  20 του τεύχους της διακήρυξης: 

«Αποσφράγιση προσφορών», κατά τον οποίο διεπίστωσε την ορθότητα και πληρότητα του 

φακέλου οικονοµικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου « Κ/ΞΙΑ ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. – 

ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» 
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Ο διαγωνιζόµενος έχει υποβάλει οικονοµική προσφορά συνολικού ύψους ένα 

εκατοµµύριο πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  

 

Αναλυτικά η προσφορά του διαγωνιζόµενου  « Κ/ΞΙΑΣ ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. – 

ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» είναι : 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ « Κ/ΞΙΑ ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. – ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ 

Α.Τ.Ε.» 

α/α Είδος εξοπλισµού

Π
ο
σ

ό
τη

τα
 

(τ
εµ

ά
χ
ια

)

Τιµή 
µονάδος

∆απάνη (χωρίς 
Φ.Π.Α.)

1
Compact σύστηµα εσχάρωσης – εξάµµωσης – λιποσυλλογής 

1 190.000,00 190.000,00

2

∆ιάταξη διανοµής αέρα στη δεξαµενή αερισµού, καθαρισµός &

στεγανοποίηση της δεξαµενής αερισµού 1 170.000,00 170.000,00

3 Φυσητήρας αερισµού σε ηχοµονωτικό κλωβό 1 30.000,00 30.000,00

4 Σύστηµα µεµβρανών υπερδιήθησης 1 650.000,00 650.000,00

5 Σύστηµα απολύµανσης 1 64.000,00 64.000,00

6

Σύστηµα ανάµιξης δεξαµενής εξισορρόπησης, καθαρισµός & 

στεγανοποίηση της δεξαµενής εξισορρόπησης 1 30.000,00 30.000,00

7 Μετρητής διαλυµένου οξυγόνου (DO) 1 20.000,00 20.000,00

8 Μετρητής MLSS 1 20.000,00 20.000,00

9 Αντλία περίσσειας ιλύος 1 8.000,00 8.000,00

10 Κοχλίας αφυδάτωσης ιλύος 1 80.000,00 80.000,00

11 Αντλία τροφοδοσίας ιλύος 1 10.000,00 10.000,00

12 Αντλία πολυηλεκτρολύτη 1 5.000,00 5.000,00

13 Συγκρότηµα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη 1 20.000,00 20.000,00

14 Κοχλίας αποµάκρυνσης αφυδατωµένης ιλύος 1 10.000,00 10.000,00

15

Σύστηµα υπερχείλισης υπερβάλλουσας παροχής & αγωγός 

υπερχείλισης 1 40.000,00 40.000,00

16 Ηλεκτρολογικός πίνακας 1 20.000,00 20.000,00

17 Προκατασκευασµένο κτίριο διοίκησης 1 37.000,00 37.000,00

18 Προκατασκευασµένο κτίριο αφυδάτωσης 1 18.000,00 18.000,00

19 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) 1 28.000,00 28.000,00

20 Σύστηµα αυτοµατισµού της εγκατάστασης (SCADA) 1 90.000,00 90.000,00

1.540.000,00

354.200,00

1.894.200,00Τελικό σύνολο µε ΦΠΑ = 

Σύνολο =

ΦΠΑ 23 % = 

 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 20 του τεύχους της διακήρυξης η κατάταξη των προσφορών γίνεται 

µε βάση την τιµή : 
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  Τi = 0,85 X (ΣΚi) / max (ΣΚ) + 0,15 X min (Π) / (Πi)  

 όπου, 

ΣΚi :  η συνολική βαθµολογία του διαγωνιζόµενου i 

Πi :  η οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου i 

max(ΣΚ):  ο βαθµός της τεχνικής προσφοράς µε την µεγαλύτερη βαθµολογία  

min(Π):       η χαµηλότερη τιµή οικονοµικής προσφοράς 

∆εδοµένου ότι στο στάδιο αυτό ο διαγωνιζόµενος είναι ένας οι λόγοι είναι ίσοι µε τη 
µονάδα, συνεπώς Τα=1,00  

Μειοδότης αναδεικνύεται ο διαγωνιζόµενος µε την µεγαλύτερη τιµή Τ της κατάταξης, 
δηλαδή εδώ ο µοναδικός διαγωνιζόµενος « Κ/ΞΙΑ ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. – ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.»  

Με τα δεδοµένα αυτά, η Επιτροπή, εισηγείται: 

Την αποδοχή της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας « Κ/ΞΙΑ ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. – 

ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» ως καλύπτουσα όλες τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

 

Την κήρυξη ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου, την εταιρεία « Κ/ΞΙΑ 
ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. – ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» ως έχουσα προσφορά σύµφωνη µε τη 
διακήρυξη και τις προϋποθέσεις που απορρέουν από αυτή. 

Για διαπίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη όλα 

τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισµού, και µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των 

µελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

1. Αποδέχεται το από 03-10-2014 πρακτικό διενέργειας διαγωνισµού 

2. Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής του διαγωνισµού 
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3. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα στην εταιρία « Κ/ΞΙΑ ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. – 

ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.»., µε οικονοµική προσφορά ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων 

σαράντα χιλιάδων ευρώ (1.540.000,00),  µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% . 

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

Ζωγράφο για την υπογραφή του συµφωνητικού 

 

Στην εν λόγω απόφαση ψήφησαν λευκό οι κ.κ. Κανταράς Αναστάσιος και Τσινάς Αργύριος, 

τακτικά µέλη Ο.Ε. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  288/ 2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  13η Οκτωβρίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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