
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 23/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την ενάτη (9η) Οκτωβρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα  12:00  στo 

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

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 17922/5-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά  και αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής 

Επιτροπής και λόγω απουσίας των τακτικών µελών κ. Ζαβράκογλου Άγγελου και Αθανάσιου 

Βασιλάκη, παραβρέθηκαν τα αναπληρωµατικά µέλη οι κ. Ζαγγίλας ∆ηµήτριος & Μαρία Σαράντη, 

αντίστοιχα, αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε. 

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. Κανταράς 

Αναστάσιος, 4. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 5. ∆ηµήτριος Ζαγγίλας, 6. Μαρία Σαράντη, 

αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε.  

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστάσιος Καραφουλιδης, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος:  2ο   Έγκριση ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας ανοικτού 

δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού και κατακύρωση σε 

ανάδοχο του έργο µε τίτλο: «Αντιπυρική προστασία 

κοινοτικού δάσους ∆ουµπιών ∆ήµου Πολυγύρου» 

Αριθµός Απόφασης: 213 

 

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

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε τα εξής: 

«Όπως καλά γνωρίζετε διενεργήθηκε ανοικτός δηµόσιος µειοδοτικός διαγωνισµός για το έργο µε 

τίτλο: «Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους ∆ουµπιών ∆ήµου Πολυγύρου» στις 22 

Σεπτεµβρίου 2015 και στις 24 Σεπτεµβρίου 2015 συντάχθηκε από την αρµόδια επιτροπή το σχετικό 

πρακτικό το οποίο έχει ως εξής: 

Στον Πολύγυρο, σήµερα 24η Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:30 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 

ΑΔΑ: 6243ΩΞΜ-ΧΚΤ



∆ηµοπρασίας του ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, µε το 

σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 

έργου «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ∆ΟΥΜΠΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ», σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 13/2014 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆. 

Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής και µε προϋπολογισµό δαπάνης εργασιών 147.235,77 € και πλέον 

Φ.Π.Α. 23% 33.864,23 €, που διενεργήθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεµβρίου 2015 και για τον οποίο 

εκδόθηκε η 150/2015 (περί έγκρισης όρων ∆ηµοπράτησης) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποτελείται από τους: 

Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 150/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 

Πολυγύρου, οι: 1) Κούτρα Φανή, ως Πρόεδρος 2) Κυπριώτης Ιωάννης, υπάλληλος ∆ΤΥ&Π. ως 

Τακτικό µέλος και 3) Πυργίδου Αγγελική, υπάλληλος Πολεοδοµίας ∆.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 ∆ΗΜΗΤΡΟΣ Α. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε∆Ε,  µε αύξοντα αριθµό 1 

2 ΜΠΟΥΖΙΑΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  µε αύξοντα αριθµό 2 

3 ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  µε αύξοντα αριθµό 3 

4 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,  µε αύξοντα αριθµό 4 

5 ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,  µε αύξοντα αριθµό 5  

6 ΑΩΟΣ ΑΤΕ µε εκπρόσωπο τον ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,  µε αύξοντα αριθµό 

6 

7 Κ/ΞΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ  -  ΑΡΓΥΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ,  µε αύξοντα αριθµό 7 

8 ΣΙΟΥΡ∆ΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  µε αύξοντα αριθµό 8 

9 Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε εκπρόσωπο τον ΦΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟ,   µε 

αύξοντα αριθµό 9 

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. 
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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. 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 καθώς και 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 όλες τις 

παρακάτω προσφορές ως παραδεκτές: 

 

1 Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε εκπρόσωπο τον ΦΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟ,   µε 

αύξοντα αριθµό 9  και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 35,00 % 

2 ΑΩΟΣ ΑΤΕ µε εκπρόσωπο τον ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,  µε αύξοντα αριθµό 

6  και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 33,49% 

3 ∆ΗΜΗΤΡΟΣ Α. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε∆Ε,  µε αύξοντα αριθµό 1  και προσφερόµενη µέση έκπτωση 

Εµ 32,00% 

4 Κ/ΞΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ  -  ΑΡΓΥΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ,  µε αύξοντα αριθµό 7  και 

προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 28,01% 

5 ΜΠΟΥΖΙΑΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  µε αύξοντα αριθµό 2  και προσφερόµενη µέση έκπτωση 

Εµ 21,00% 

6 ΣΙΟΥΡ∆ΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  µε αύξοντα αριθµό 8  και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 21,00% 

7 ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,  µε αύξοντα αριθµό 5  και προσφερόµενη µέση έκπτωση 
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Εµ 19,52% 

8 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,  µε αύξοντα αριθµό 4  και προσφερόµενη µέση 

έκπτωση Εµ 17,73% 

9 ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  µε αύξοντα αριθµό 3  και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 

12,00% 

 Γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους 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. 

 

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη όλο το φάκελο του έργου 

καθώς και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις και µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε 

µεταξύ των µελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Α. Εγκρίνει το από 22/09/2015 πρακτικό δηµοπρασίας ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού 

Β. Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής του διαγωνισµού 

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα στην Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε 

προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ = 35,00 % και στο ποσό των εκατόν δέκα επτά χιλιάδων 

επτακοσίων δέκα πέντε ευρώ και ενός λεπτού (117.715,01 €) µε το Φ.Π.Α. 

∆. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.7322.015 µε τίτλο «Πρόγρ Αγρ.Ανάπ.της Ελλάδας 2007-

2013  Αντιπ.προστ. Κοιν.και Προστ. ∆ασών ∆ήµου Πολυγύρου"στο Μέτρο 226 ∆ράση 1 "Βελτ.των 

συνθ. πρόλ. για την αντιπ.προστ.των δασών και των δασ. κ.α.Υποέργο 3 " Αντιπ. προστ.κοιντικού 

δάσους ∆ουµπιών ∆ήµου Πολυγύρου» του προϋπολογισµού του έτους 2015 και στο όνοµα του 

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

την υπογραφή του συµφωνητικού 

 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                           Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     213/ 2015 

 
Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  9η Οκτωβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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