
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 28/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την τρίτη (3η)  Οκτωβρίου  2016, ημέρα Δευτέρα   και ώρα  12:30  στo Δημoτικό

Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η Οικονομική Επιτρoπή, μετά από την

υπ’ αριθ. 13926/28-09-2016 πρόσκληση του Προέδρου.

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

των τακτικών μελών κ.κ Χρήστου Δημητριάδη και Άγγελου Ζαβράκογλου, παραβρέθηκαν οι κ.κ Σαράντη

Μαρία και Κοντογιώργης Δημήτριος, αναπληρωματικά  μέλη.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1.Αστέριος  Ζωγράφος,  Πρόεδρος  Ο.Ε.,  2.  Αθανάσιος  Βασιλάκης,  3.Αναστάσιος

Καραφουλίδης,  4.  Αναστάσιος  Κανταράς,  5.  Αργύριος  Τσινάς,  τακτικά  μέλη,  6.  Μαρία  Σαράντη,  7.

Δημήτριος Κοντογιώργης, αναπληρωματικά μέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς.

Αριθμός θέματος:   2ο Διενέργεια  Δημόσιας  κλήρωσης  μεταξύ  έγκυρων  προσφορών

που ταυτίζονται απόλυτα - Έγκριση ή μη του πρακτικού για τη

διενέργεια  διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  του  έργου

“Αντιμετώπιση  πλημμυρικών  φαινομένων  –  Αναβάθμιση

αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – Σήμανση για την

οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν–

Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου” (Βελτίωση

βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου)

Αριθμός Απόφασης: 190

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη, για την τήρηση των

πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε  τα εξής: «Όπως καλά

γνωρίζετε  την Τρίτη 6-9-2016,  διενεργήθηκε ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για το έργο με

τίτλο:  «Αντιμετώπιση  πλημμυρικών  φαινομένων  –  Αναβάθμιση  αστικού  οδικού  δικτύου  και

περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν–

Βελτίωση  βασικών  υποδομών  στο  Δήμο  Πολυγύρου'  (Βελτίωση  βασικών  υποδομών  στο  Δήμο

Πολυγύρου)» στις 23 Σεπτεμβρίου 2016 συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή το σχετικό πρακτικό.  Από

το  πρακτικό   προκύπτει  ότι  δύο  προσφορές  ταυτίζονται  απόλυτα  με  μέση  προσφερόμενη  έκπτωση.  Η
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Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ως  κύριος του έργου, και σύμφωνα με την Διακήρυξη  (άρθρο 4.2)  θα

διενεργήσει  αρχικά δημόσια κλήρωση μεταξύ των δύο έγκυρων προσφορών (Προσφορές των: α) “ΟΡ.ΚΑ.

Α.Τ.Ε.Ε.” (16η Προσφορά) και β) “ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε.”, (2η Προσφορά))  οι οποίες ταυτίζονται απόλυτα και

οι δύο με μέση προσφερόμενη έκπτωση: 43,73 %. Μετά το αποτέλεσμα της κλήρωσης,  και αφού σύμφωνα

με το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν έχει υποβληθεί από τους συμμετέχοντες καμία ένσταση επί

του εν λόγο Πρακτικού, θα καταρτιστεί ο  Τελικός Πίνακας των Συμμετεχόντων κατά σειρά Μειοδοσίας

και στη συνέχεια, η Ο.Ε.  θα αποφασίσει τελικά για την έγκριση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού”.

Διαδοχικά και σε συνέχεια της εισήγησης του Προέδρου της, η Ο.Ε. : 

Α) Αρχικά , ολοκλήρωσε τη Διαδικασία Διενέργειας Δημόσιας κλήρωσης μεταξύ των δύο (2) έγκυρων 

προσφορών που ταυτίζονται απόλυτα, ενώ το Πρακτικό της συγκεκριμένης Κλήρωσης έχει ως εξής: 

 Στον Πολύγυρο σήμερα Δευτέρα 3 Οκτωβρίου  2016, και ώρα 12:30 π.μ., στα πλαίσια συνεδρίασης της 

Ο.Ε, οι παρακάτω υπογραφόμενοι:

1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε

2. Καραφουλίδης Αναστάσιος, τακτικό μέλος Ο.Ε

3. Αθανάσιος Βασιλάκης, τακτικό μέλος Ο.Ε

4. Αναστάσιος Κανταράς,τακτικό μέλοςΟ .Ε

5. Αργύριος Τσινάς,τακτικό μέλος Ο.Ε

6. Μαρία Σαράντη, αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε

7. Δημήτριος Κοντογιώργης, αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε

προβήκαμε στη διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή  μεταξύ των δύο (2)  έγκυρων προσφορών οι

οποίες  και  ταυτίζονται  απόλυτα  με  μέση  προσφερόμενη  έκπτωση  43,73  %,  ώστε  να  ολοκληρωθεί  η

κατάρτιση του πίνακα των προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας, στον Ανοικτό Διαγωνισμό της Τρίτης 6-9-

2016,  για  την  ανάθεση του  έργου  με  τίτλο  “Αντιμετώπιση πλημμυρικών  φαινομένων  –  Αναβάθμιση

αστικού  οδικού  δικτύου  και  περιβάλλοντος  –  Σήμανση  για  την  οδική  ασφάλεια  και  συναφείς

παρεμβάσεις  που  θα  απαιτηθούν–Βελτίωση  βασικών  υποδομών  στο  Δήμο  Πολυγύρου”  (Βελτίωση

βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου)».

Με το με αρ. 14057/30-09-2016 έγγραφο Δήμου Πολυγύρου προσκλήθηκαν οι δύο (2) ενδιαφερόμενοι

υποψήφιοι: α)“ΟΡ.ΚΑ.  Α.Τ.Ε.Ε.” και β)“ΔΕΥΚΩΝ  Α.Τ.Ε.”, οι  οποίοι  εφόσον  το  επιθυμούσαν  θα

μπορούσαν να παραστούν στη διεξαγωγή της διαδικασίας της κλήρωσης, ωστόσο κανένας τους δεν παρέστη.

Η  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  της  κλήρωσης  μεταξύ  των  προσφορών  που  ταυτίζονται  απόλυτα,

κατέταξε στην  6η θέση κατά σειρά μειοδοσίας την :  “ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.”, με εκπρόσωπο τον :  ΓΑΓΑΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟ,  και  στην 7η  θέση  κατά  σειρά  μειοδοσίας  την  :  “ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε.”,   με  εκπρόσωπο τον  :
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ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΟΡΕΣΤΗ. 

Για  τα  παραπάνω  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό,  το  οποίο  και  υπογράφεται  ως  παρακάτω  ενώ

επισυνάπτονται και φωτοαντίγραφα από τις δύο (2) ισόποσες οικονομικές προσφορές. 

Στην συνέχεια και στην παρούσα συνεδρίαση η Ο.Ε θα καταρτίσει τον τελικό Πίνακα των Προσφορών

κατά σειρά Μειοδοσίας  και θα εγκρίνει το οριστικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Β) Έλαβε υπόψη το από 23/09/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και το οποίο έχει ως εξής: 

Στον Πολύγυρο, σήμερα 23η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία

του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε η αρμόδια επταμελής Επιτροπή Διαγωνισμού για έργα του Ν.3263/2004,

αποτελούμενη από τα πιο κάτω αναφερόμενα μέλη,  για να ολοκληρώσει το πρακτικό Δημοπρασίας του

ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές που διενεργήθηκε την Τρίτη 06

Σεπτεμβρίου 2016, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, και αφορά την ανάδειξη

αναδόχου  κατασκευής  του  έργου  με  τίτλο:  «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ –

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ  ΣΥΝΑΦΕΙΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΠΟΥ  ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ –  ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΒΑΣΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  (ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΒΑΣΙΚΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ)».  Το έργο θα κατασκευαστεί  σύμφωνα με την υπ΄  αριθμό  45/2016 μελέτη της  Τεχνικής

Υπηρεσίας Δ. Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής, ο προϋπολογισμός δαπάνης εργασιών ανέρχεται στα 2.067.702,76

€ και  πλέον Φ.Π.Α.  24%  496.248,66 €,  ενώ η έγκρισης  των  όρων Δημοπράτησης έγινε με την με αρ.

157/2016 (ΑΔΑ: 6ΠΗ7ΩΞΜ-ΓΡΠ) σχετική  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 

Με την με αρ.  171/2016 (ΑΔΑ: 70ΝΒΩΞΜ-Ζ55) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η

Επιτροπή Διαγωνισμού, ενώ για την διεξαγωγή του Διαγωνισμού, παρέστησαν οι κάτωθι:  1) Σαραφίδης

Κων/νος,  Πρόεδρος,  2)  Κοζάρη  Χριστίνα,  Τακτικό  μέλος,  3) Παπασαραφιανός  Γεώργιος,

Αναπληρωματικό Μέλος, της Μπογιατζή Αναστασίας που δεν παρέστη,  4) Θεοδοσιάδου Ιωάννα, Τακτικό

μέλος, 5)  Γεωργιάδης Ιωσήφ, εκπρόσωπος ΣΑΤΕ, Τακτικό μέλος, 6) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, εκπρόσωπος

ΠΕΔΜΕΔΕ, Τακτικό μέλος, και 7) Εμμανουήλ Γεώργιος, εκπρόσωπος ΤΕΕ/ΤΚΜ Τακτικό μέλος. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού  παρέλαβε  τους  κάτωθι  φακέλους  προσφοράς,  οι  οποίοι   κατατέθηκαν

ενώπιόν της την ημέρα της Δημοπρασίας:

α/α

Προσφοράς

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1η “ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ Α.Τ.Ε.”, με εκπρόσωπο τον : ΚΟΥΚΟΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ 

2η “ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε.”,  με εκπρόσωπο τον : ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΟΡΕΣΤΗ

3η Κ/ξια “Μάνος Λ. Δημήτριος – Χατζηαναστασιάδης Νικόλαος – Αυγέρης Στέργιος”,  με 
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α/α

Προσφοράς

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

εκπρόσωπο τον : ΜΑΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

4η “ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.”με εκπρόσωπο τον : ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ

5η Κ/ξια “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. - ΤΣΙΑΠΑ ΕΛΕΝΗ Ε.Δ.Ε.”, με εκπροσώπους 

τους : ΔΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ & ΤΣΙΑΠΑ ΕΛΕΝΗ

6η Κ/ξια “Β.ΠΕΪΤΣΙΜΗΣ-Φ.ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ-Π.ΒΟΖΙΟΣ”, με εκπροσώπους τος : 

ΠΕΪΤΣΙΜΗ Β, ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ Φ. & ΒΟΖΙΟ Π. 

7η “ΕΠΙΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.”, με εκπρόσωπο τον : ΜΠΟΥΓΑΪΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

8η “ΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.”, με εκπρόσωπο τον : ΠΑΓΩΝΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ

9η “ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.”, με εκπρόσωπο τον : ΚΟΝΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

10η “ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.”, με εκπρόσωπο τον : ΠΑΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

11η “ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.” , με εκπρόσωπο τον : ΑΘΑΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

12η Κ/ξια “ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ – ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΣΙΟΥΚΑΣ”, με εκπρόσωπο τον : 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ

13η “ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε”, με εκπρόσωπο τον : ΠΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟ

14η “Μ. & Κ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ”, με εκπρόσωπο τον ΜΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

15η Κ/ξια “Μ.ΑΚ. Ε.Ε. - ΑΩΟΣ Α.Τ.Ε.”, με εκπροσώπους τους : ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟ-

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΜΕΓΚΛΗ ΠΕΤΡΟ

16η “ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.”, με εκπρόσωπο τον : ΓΑΓΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

17η Κ/ξια “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΙΑΡΙΔΗΣ – ΣΟΦΙΑ Κ. ΓΙΑΛΑΜΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Π.ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ”, με εκπρόσωπο την : ΓΙΑΛΑΜΑ ΣΟΦΙΑ

18η “CANDIA ERGA ATE”, με εκπρόσωπο τον : ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ

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

Η παραλαβή και  η  εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή δημοπρασία έγινε από την Επιτροπή

Διαγωνισμού αυθημερόν, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιελάμβανε τον έλεγχο

των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο όλων  των οικονομικών προσφορών.  

Για  κάθε  φάκελο  προσφοράς  που  κατατέθηκε  ενώπιόν  της,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  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

μονόγραψαν τα μέλη της και ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία κάθε οικονομικής προσφοράς για τον

κάθε διαγωνιζόμενο. Η Επιτροπή καταχώρησε επίσης όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές  κατά

σειρά μειοδοσίας στον Πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος και συνοδεύει το παρόν πρακτικό. 

σελ. 4 από 10

ΑΔΑ: 7ΤΛ9ΩΞΜ-ΚΕΓ



Η Επιτροπή Διαγωνισμού  αυθημερόν έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής

του  προσφοράς,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Π.Δ.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. Στην συνέχεια, η

Επιτροπή, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας, έλεγξε αυθημερόν

για τους πρώτους δέκα (10) κατά σειρά μειοδοσίας διαγωνιζόμενους, την έγκυρη συμμετοχή τους (νομότυπο

και  την   πληρότητα  δικαιολογητικών των  φακέλων στον διαγωνισμό)   σύμφωνα με  όσα ορίζονται  στη

διακήρυξη. 

Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  έλεγξε  τη  γνησιότητα  των  εγγυητικών  επιστολών  συμμετοχής  που

κατατέθηκαν, σε συνεργασία με τον εκάστοτε Πιστωτικό Φορέα ή Ίδρυμα έκδοσης των επιστολών αυτών.

Σε επόμενες  συνεδριάσεις  της  Επιτροπής,  που αφορούσαν  τον έλεγχο της  έγκυρης συμμετοχής

(νομότυπο και την  πληρότητα δικαιολογητικών των φακέλων στον διαγωνισμό) των επόμενων κατά σειρά

μειοδοσίας  συμμετεχόντων,   και  μετά  την  ολοκλήρωση  του  πλήρους  ελέγχου,  των  δικαιολογητικών

συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Επιτροπή έκρινε: 

Α) Ως μη παραδεκτή την προσφορά της  “CANDIA ERGA ATE” (18η Προσφορά -με εκπρόσωπο

τον:  ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ  ΜΙΧΑΗΛ,  με  μέση  προσφερόμενη  έκπτωση: 48,52%), καθώς  η  ασφαλιστικές

ενημερότητες  ΤΣΜΕΔΕ των Στελεχών της  Επιχείρησης που αναφέρονται  στην “Ενημερότητα Πτυχίου”

είχαν λήξει  κατά την ημερομηνία του Διαγωνισμού και  η Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου και  Δ/ντος

Συμβούλου και αφορούσε ότι τα στελέχη της συμμετέχουσας επιχείρησης είναι ασφαλιστικά ενημερωμένα

κατά  την  ημερομηνία  αυτή,  ήταν  ανυπόγραφη (άρθρο  23.2.1  της  Διακήρυξης).  Επιπλέον,  και   όλες  οι

Υπεύθυνες  Δηλώσεις  που προσκομίστηκαν ως δικαιολογητικά ήταν ανυπόγραφες  από τον Πρόεδρο και

Δ/ντα Σύμβουλο κο. Γιαλιτάκη όπως και το αντίγραφο της Νο 118 απο 5-9-2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της

εταιρείας “CANDIA ERGA ATE”  καθώς και ο αντίστοιχος Πίνακας Μετοχών.  

Β) Ως παραδεκτές όλες τις παρακάτω προσφορές:  

α/α

Μειοδοσίας ΕΠΩΝΥΜΙΑ

α/α

Προσφοράς

1ος “ΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.”, με εκπρόσωπο τον : ΠΑΓΩΝΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ, με 

μέση προσφερόμενη έκπτωση: 55,68%

8η

2ος “ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.”με εκπρόσωπο τον : 

ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ, με μέση προσφερόμενη έκπτωση: 52,24%

4η

3ος “Μ. & Κ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ”, με εκπρόσωπο τον ΜΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, με 

μέση προσφερόμενη έκπτωση: 47,56%

14η
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α/α

Μειοδοσίας ΕΠΩΝΥΜΙΑ

α/α

Προσφοράς

4ος Κ/ξια “Μ.ΑΚ. Ε.Ε. - ΑΩΟΣ Α.Τ.Ε.”, με εκπροσώπους τους : ΤΣΟΥΜΑΝΗ 

ΑΣΤEΡΙΟ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΜΕΓΚΛΗ ΠΕΤΡΟ, με μέση προσφερόμενη 

έκπτωση: 46,31 % 15η

5ος “ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.”, με εκπρόσωπο τον : ΠΑΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, με 

μέση προσφερόμενη έκπτωση: 44,43 % 10η

6ος * “ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.”, με εκπρόσωπο τον : ΓΑΓΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, με μέση 

προσφερόμενη έκπτωση: 43,73 % 16η

7ος * “ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε.”,  με εκπρόσωπο τον : ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΟΡΕΣΤΗ, με μέση 

προσφερόμενη έκπτωση: 43,73 % 2η

8ος Κ/ξια “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. - ΤΣΙΑΠΑ ΕΛΕΝΗ Ε.Δ.Ε.”, με 

εκπροσώπους τους : ΔΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ & ΤΣΙΑΠΑ ΕΛΕΝΗ, με μέση 

προσφερόμενη έκπτωση: 43,22 % 5η

9ος Κ/ξια “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ – ΣΟΦΙΑ Κ. ΓΙΑΛΑΜΑ – 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Π.ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ”, με εκπρόσωπο την : ΓΙΑΛΑΜΑ 

ΣΟΦΙΑ, με μέση προσφερόμενη έκπτωση: 43,15 % 17η

10ος “ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.” , με εκπρόσωπο τον : ΑΘΑΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, με μέση 

προσφερόμενη έκπτωση: 42,00 % 11η

11ος Κ/ξια “Β.ΠΕΪΤΣΙΜΗΣ-Φ.ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ-Π.ΒΟΖΙΟΣ”, με εκπροσώπους 

τος : ΠΕΪΤΣΙΜΗ Β, ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ Φ. & ΒΟΖΙΟ Π. , με μέση 

προσφερόμενη έκπτωση: 41,74 % 6η

12ος “ΕΠΙΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.”, με εκπρόσωπο τον : ΜΠΟΥΓΑΪΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, με μέση

προσφερόμενη έκπτωση: 40,58 % 7η

13ος Κ/ξια “Μάνος Λ. Δημήτριος – Χατζηαναστασιάδης Νικόλαος – Αυγέρης 

Στέργιος”,  με εκπρόσωπο τον : ΜΑΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, με μέση προσφερόμενη 

έκπτωση: 40,17 % 3η

14ος “ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε”, με εκπρόσωπο τον : ΠΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟ, με μέση 

προσφερόμενη έκπτωση: 35,62 % 13η

15ος “ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ Α.Τ.Ε.”, με εκπρόσωπο τον : ΚΟΥΚΟΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ,  με 

μέση προσφερόμενη έκπτωση: 35,52 % 1η

16ος “ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.”, με εκπρόσωπο τον : ΚΟΝΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, με 

μέση προσφερόμενη έκπτωση: 32,79 % 9η

17ος Κ/ξια “ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ – ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΣΙΟΥΚΑΣ”, με 

εκπρόσωπο τον : ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ, με μέση προσφερόμενη 

12η
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α/α

Μειοδοσίας ΕΠΩΝΥΜΙΑ

α/α

Προσφοράς

έκπτωση: 25,00 %

Σημείωση: * ως 6ος και 7ος μειοδότης και μεταξύ των δύο έγκυρων προσφορών, ((Προσφορές των: α)

“ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.” (16η Προσφορά) και β) “ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε.”, (2η Προσφορά))  οι οποίες ταυτίζονται

απόλυτα και  οι  δύο  με μέση προσφερόμενη έκπτωση:  43,73 %,  η Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική

Επιτροπή του Δήμου) θα διενεργήσει δημόσια κλήρωση μεταξύ  τους (άρθρο 4.2 της Διακήρυξης)

Το παρόν Πρακτικό γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους, διατίθεται για ενημέρωσή τους

και ότι μπορούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την επόμενη της ανάρτησης του να υποβάλλουν όλες τις

τυχόν ενστάσεις τους, οι οποίες απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή. 

Αν  κατά  του  παρόντος  Πρακτικού  δεν  υποβληθούν  ενστάσεις,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  θα

διαβιβάσει 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 ωστόσο υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα τις διαβιβάσει μαζί με το πρακτικό

και την γνωμοδότησή της στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία και : 

 θα διενεργήσει την δημόσια κλήρωση μεταξύ των δύο έγκυρων προσφορών (Προσφορές των: α)

“ΟΡ.ΚΑ.  Α.Τ.Ε.Ε.”  (16η  Προσφορά)  και  β)  “ΔΕΥΚΩΝ  Α.Τ.Ε.”,  (2η  Προσφορά))   οι  οποίες

ταυτίζονται  απόλυτα  και  οι  δύο  με  μέση  προσφερόμενη  έκπτωση:  43,73  %,  (άρθρο  4.2  της

Διακήρυξη) 

 θα εκδικάσει τις ενστάσεις

 θα αποφασίσει και τελικά θα εγκρίνει το αποτέλεσμα.
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Γ) Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας κλήρωσης μεταξύ έγκυρων προσφορών που ταυτίζονται απόλυτα,

και τα διαλαμβανόμενα στο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού,  καταρτίζεται  ο  Τελικός Πίνακας των

Συμμετεχόντων κατά σειρά Μειοδοσίας  ως εξής: 

α/α

Μειοδοσίας
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

α/α

Προσφοράς

1ος “ΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.”, με εκπρόσωπο τον : ΠΑΓΩΝΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ, με 

μέση προσφερόμενη έκπτωση: 55,68%

8η

2ος “ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.”με εκπρόσωπο τον : 

ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ, με μέση προσφερόμενη έκπτωση: 52,24%

4η

3ος “Μ. & Κ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ”, με εκπρόσωπο τον ΜΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, με 

μέση προσφερόμενη έκπτωση: 47,56%

14η

4ος Κ/ξια “Μ.ΑΚ. Ε.Ε. - ΑΩΟΣ Α.Τ.Ε.”, με εκπροσώπους τους : ΤΣΟΥΜΑΝΗ 

ΑΣΤEΡΙΟ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΜΕΓΚΛΗ ΠΕΤΡΟ, με μέση προσφερόμενη 

έκπτωση: 46,31 % 15η

5ος “ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.”, με εκπρόσωπο τον : ΠΑΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, με 

μέση προσφερόμενη έκπτωση: 44,43 % 10η

6ος “ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.”, με εκπρόσωπο τον : ΓΑΓΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, με μέση 

προσφερόμενη έκπτωση: 43,73 % 16η

7ος “ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε.”,  με εκπρόσωπο τον : ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΟΡΕΣΤΗ, με μέση 

προσφερόμενη έκπτωση: 43,73 % 2η

8ος Κ/ξια “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. - ΤΣΙΑΠΑ ΕΛΕΝΗ Ε.Δ.Ε.”, με 

εκπροσώπους τους : ΔΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ & ΤΣΙΑΠΑ ΕΛΕΝΗ, με μέση 

προσφερόμενη έκπτωση: 43,22 % 5η

9ος Κ/ξια “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ – ΣΟΦΙΑ Κ. ΓΙΑΛΑΜΑ – 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Π.ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ”, με εκπρόσωπο την : ΓΙΑΛΑΜΑ 

ΣΟΦΙΑ, με μέση προσφερόμενη έκπτωση: 43,15 % 17η

10ος “ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.” , με εκπρόσωπο τον : ΑΘΑΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, με μέση 

προσφερόμενη έκπτωση: 42,00 % 11η

11ος Κ/ξια “Β.ΠΕΪΤΣΙΜΗΣ-Φ.ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ-Π.ΒΟΖΙΟΣ”, με εκπροσώπους 

τος : ΠΕΪΤΣΙΜΗ Β, ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ Φ. & ΒΟΖΙΟ Π. , με μέση 

προσφερόμενη έκπτωση: 41,74 % 6η

12ος “ΕΠΙΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.”, με εκπρόσωπο τον : ΜΠΟΥΓΑΪΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, με μέση 7η
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α/α

Μειοδοσίας
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

α/α

Προσφοράς

προσφερόμενη έκπτωση: 40,58 %

13ος Κ/ξια “Μάνος Λ. Δημήτριος – Χατζηαναστασιάδης Νικόλαος – Αυγέρης 

Στέργιος”,  με εκπρόσωπο τον : ΜΑΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, με μέση προσφερόμενη 

έκπτωση: 40,17 % 3η

14ος “ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε”, με εκπρόσωπο τον : ΠΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟ, με μέση 

προσφερόμενη έκπτωση: 35,62 % 13η

15ος “ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ Α.Τ.Ε.”, με εκπρόσωπο τον : ΚΟΥΚΟΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ,  με 

μέση προσφερόμενη έκπτωση: 35,52 % 1η

16ος “ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.”, με εκπρόσωπο τον : ΚΟΝΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, με 

μέση προσφερόμενη έκπτωση: 32,79 % 9η

17ος Κ/ξια “ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ – ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΣΙΟΥΚΑΣ”, με 

εκπρόσωπο τον : ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ, με μέση προσφερόμενη 

έκπτωση: 25,00 % 12η

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

Πρακτικά της Κλήρωσης και της Επιτροπής Διαγωνισμού, και καθώς και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν

ενστάσεις επί του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, και μετά το διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ

των μελών: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει  το  Πρακτικό  Διενέργειας  της  Δημόσιας  Κλήρωσης  μεταξύ  των  δύο  (2)  έγκυρων  

προσφορών που ταυτίζονται απόλυτα 

Β. Αποδέχεται το από 23/09/2016 Πρακτικό της Επιτροπής  Διενέργειας του ανοικτού Δημόσιου 

Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Γ. Καταρτίζει τον Τελικό Πίνακα των Συμμετεχόντων κατά σειρά Μειοδοσίας 

Δ. Κατακυρώνει  το  αποτέλεσμα  στην  “ΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.”,  ΑΦΜ:  999607559  –  ΔΟΥ:  ΦΑΕ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,   με  έδρα  Μοναστηρίου  93α,  Θεσσαλονίκη,   νόμιμο  εκπρόσωπο  τον  :  

ΠΑΓΩΝΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ, και μέση προσφερόμενη έκπτωση: 55,68% επί του προϋπολογισμού της με 

αρ. 45/2016 Μελέτης  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των δύο 

εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα τριών  χιλιάδων, εννιακοσίων πενήντα ενός  ευρώ και σαράντα 

δύο λεπτών (2.563.951,42 €) με  Φ.Π.Α. 24%
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Ε. Η δαπάνη θα βαρύνει  τον  Κ.Α.  02.64.7341.010 με τίτλο  «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ  

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ  –  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΑΣΤΙΚΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  –  

ΣΗΜΑΝΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΟΔΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΚΑΙ  ΣΥΝΑΦΕΙΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΠΟΥ  ΘΑ  

ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ  

ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ)» του προϋπολογισμού του έτους 2016 και στο 

όνομα του δικαιούχου.

ΣΤ.  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής και Δήμαρχο  Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο για την 

υπογραφή του συμφωνητικού

 Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  190 / 2016.

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως: 

                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  3η Οκτωβρίου  2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
           ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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