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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                           

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ                                        ΜΔΓ 

ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ                          ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΊΓΡΑΦΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ                 Η Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε       
                                                                     Σκήκαηνο Γηνίθεζεο  

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Απφ ην πξαθηηθφ  12 / 2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο ηνπ Γήκνπ 

Υεξζνλήζνπ. 

 

ηηο Γνχξλεο, ζήκεξα ηελ  2
α
 Απξηιίνπ 2018, εκέξα Μ. Δεπηέξα θαη 

ψξα  12.00, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, ζπλήιζε ζε 

δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, χζηεξα απφ ηελ κε 

αξ. πξση. 5552 / 29-3-2018 έγγξαθε  πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πνπ 

δεκνζηεχζεθε θαη επηδφζεθε λφκηκα κε απνδεηθηηθφ ζηα κέιε ηεο θαη 

αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010 ΦΔΚ 87/Α/2010). 

 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη απφ ηα 

ελλέα (9) κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ: 

 

         Παξόληεο                                        Απόληεο  

1. Παξιακάο Κσλ/λνο                               Παξζεληψηεο Γεψξγηνο                           

2. έγθνο Ισάλλεο  

3. Βαζηιείνπ Αληψληνο 

4. Πιεπξάθεο Δκκαλνπήι 

5. ηαπξνπιάθεο Νηθφιανο                               

6. Ρνπζάθεο Ισάλλεο 

7. Φηιηππάθεο Κσλ/λνο 

8. Καιατηδάθεο Αζαλάζηνο 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε Μαλδαιάθε Αηθαηεξίλε ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 

Παξαζηάζεθε επίζεο ε Ννκηθφο χκβνπινο θα πγγειάθε Γέζπνηλα γηα 

ηελ εηζήγεζε ησλ δχν ζεκάησλ ηεο Δθηφο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο θαη ν 
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Ννκηθφο χκβνπινο θ. Ισάλλεο Παρηαδάθεο γηα ηελ εηζήγεζε ησλ ζεκάησλ 

Νν 52, 53 & 54. 

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 

παξαθάησ ζέκα αλέθεξε ηα εμήο 

ΘΕΜΑ  6
ν
 : «Έγθξηζε ή κε ηνπ 1

νπ
  θαη ηνπ 2

νπ
 πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ γηα ην έξγν ¨θαηαζθεπή ηνηρείσλ θαη δηακφξθσζε 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζηελ ΣΚ Κεξάο¨». 

 

Αξηζκόο  Απόθαζεο    164 / 2018 
 

 
 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξφεδξνο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο είπε ηα εμήο:  

 

Η Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο ζπλέηαμε ηελ αξίζκ. 

51/2017 κειέηε πνπ αθνξά ηελ «Καηαζθεπή ηνηρείωλ θαη δηακόξθωζε 

πεξηβάιινληνο ρώξνπ ζηε Τ.Κ. Κεξάο», πξνυπνινγηζκνχ 49.932,69 €, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% (θφζηνο έξγνπ 40.268,30 € + ΦΠΑ 

24% 9.932,69 € = 49.932,69 €.  

 

To Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηελ αξίζκ. 561/2017 απφθαζή ηνπ, ε νπνία 

αλαξηήζεθε ζηε δηαχγεηα (ΑΓΑ  : ΦΙΓΡΧΗΜ-Π3Υ) θαη ζην ΚΗΜΓΗ 

(ΑΓΑΜ : 17REQ002482983/22-12-2017) : 

 Δλέθξηλε ηελ αξηζκ. 51/2017  κειέηε κε ηίηιν «Καηαζθεπή 

ηνηρείωλ θαη δηακόξθωζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ ζηε Τ.Κ. 

Κεξάο». 

  Δλέθξηλε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

 θαζφξηζε ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ, ν νπνίνο είλαη ν αλνηρηφο  

ειεθηξνληθφο δηαγσληζκφο 

 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ – εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 θαη ζηνλ 

ΚΑ 30.73213.0018 κε ηίηιν «Καηαζθεπή ηνηρείωλ θαη δηακόξθωζε 

πεξηβάιινληνο ρώξνπ ζηε Τ.Κ. Κεξάο», είρε εγγξαθεί ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία εθδφζεθε ε αξίζκ. 779/2017 Πξφηαζε 

Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 
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Η αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε 

αλνηθηφ ειεθηξνληθό δηαγωληζκό κέζσ ηνπ ΔΗΓΗ κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 4412/2016.  

 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ αξίζκ. 726/2017  απφθαζε ηεο ζε νξζή 

επαλάιεςε, ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ Γηαχγεηα θαη έιαβε ΑΓΑ : 

6ΚΑΓΧΗΜ-9
Δ
0: 

1. Ελέθξηλε ηελ αξίζκ. 779/2017 Πξφηαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξνηείλεηαη ε δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ 

49.932,69  € ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 30.7323.0018 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

εζφδσλ – εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017. 

2. Ψήθηζε πίζησζε πνζνχ 49.932,69 €, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 

30.7323.0018 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2017 γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή ηνηρείωλ θαη 

δηακόξθωζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ ζηε Τ.Κ. Κεξάο». 

3. Ελέθξηλε ηελ κε αξηζκφ 51/2017 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ. 

4. Ελέθξηλε ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ. 

5. Ελέθξηλε ηελ δηελέξγεηα αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή ηνηρείωλ θαη δηακόξθωζε 

πεξηβάιινληνο ρώξνπ ζηε Τ.Κ. Κεξάο». 

6. Όξηζε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγωληζκνύ γηα ην ελ ιφγσ έξγν 

απνηεινχκελε απφ ηνπο θάησζη κφληκνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ 

Υεξζνλήζνπ:   

Ταθηηθά κέιε 

 Κνπαλάθε Νηθφιαν - Δκκαλνπήι, θαηεγνξία / θιάδνπ ΣΔ4 

Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ, Πξφεδξνο 

 αξηδεηάθε Μαξία, θαηεγνξία /θιάδνπ ΠΔ6 Σνπνγξάθσλ 

Μεραληθψλ. 

 Μετληάλε Άλλα, θαηεγνξία / θιάδνπ ΠΔ6  Σνπνγξάθσλ  

  

Αλαπιεξωκαηηθά κέιε  

 Ιαηξνχδε Βαζηιεία, θαηεγνξία / θιάδνπ ΣΔ Γνκηθψλ Έξγσλ., 

 Σδαγάθε Μηραήι, θαηεγνξία / θιάδνπ ΠΔ5 Ηιεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ. 

 Σδαγθαξάθε ηεθαλία, θαηεγνξία  / θιάδνπ ΠΔ3 Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ. 
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7. πλέηαμε ηνπο φξνπο ηεο  δεκνπξαζίαο. 
 

Βάζεη ηεο αξηζκ. 726/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

θαζνξίζζεθαλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, εθδφζεθε απφ ηνλ 

Γήκαξρν Υεξζνλήζνπ ε αξηζκ. Πξση. 27414/27-12-2017 δηαθήξπμε ε 

νπνία αλαξηήζεθε ζηε Γηαχγεηα (ΑΓΑ : ΦΔΒΧΧΗΜ-843) θαη ζην 

ΚΗΜΓΗ (ΑΓΑΜ : 17PROC002491586/27-12-2017).  

 Η δηαθήξπμε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δεκνζηεχζεθε ζε δχν 

εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ησλ Αζελψλ θαζψο επίζεο θαη ζε δχν εκεξήζηεο 

εθεκεξίδεο θαη ζε κία εβδνκαδηαία ηνπ Ν. Ηξαθιείνπ. 

Ηκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 

νξίζζεθε ε 01-2-2018, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00 π.κ.  

Ηκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

νξίζζεθε ε 07-2-2018, εκέξα Τεηάξηε ώξα 10:00 π.κ. 

Η Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ δηαβίβαζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηα δχν  

πξαθηηθά (Νν 1 θαη Νν2) δηαγσληζκνχ  θαζψο θαη φια ηα ζηνηρεία πνπ 

ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη εηζεγείηαη ηελ έγθξηζε ηνπο. 

αο παξαζέησ ηα πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ.  

  
 ΠΡΑΚΣΙΚΟ 1ο  

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
Γημοππαζίαρ με Ανοικηό Ηλεκηπονικό Γιαγυνιζμό, μέζυ ηος Δ..Η.ΓΗ.. 

με Α/Α ςζηήμαηορ: 68248 για ηην ανάδειξη αναδόσος καηαζκεςήρ ηος 
έπγος: 

«ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ & ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΣΗΝ 
Σ.Κ ΚΔΡΑ» 

 
  ηηο Γνχξλεο Πεδηάδνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο 
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ (πξψελ Ακεξηθαληθή Βάζε 
Γνπξλψλ), ζήκεξα 07-02-2018, εκέξα Σεηάπηη θαη ψξα 10:00 π.κ. δηελεξγήζεθε 
ε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο  γηα ηελ 
επηινγή αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ αλσηέξνπ έξγνπ, απφ ηελ νξηζζείζα κε ηελ 
ππ’ αξηζκ. 726/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 
Υεξζνλήζνπ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.Γ.) απνηεινχκελε απφ 
ηνπο:  

 Κοπανάκη Νικόλαο - Δμμανοςήλ, θαηεγνξία / θιάδνπ ΣΔ4 

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ, Πξφεδξνο 

 απηζεηάκη Μαπία, θαηεγνξία /θιάδνπ ΠΔ6 Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ. 
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 Μεφνηάνη Άννα, θαηεγνξία / θιάδνπ ΠΔ6 Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ. 

Η Δ.Γ.Γ. έσονηαρ ςπότη: 
I. ηνπο φξνπο ηεο δεκνπξαζίαο πνπ θαηαξηίζηεθαλ κε ηελ σο άλσ απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δεκνπξαηεζέληνο έξγνπ:  

 ρεηηθή κειέηε: 51/2017 ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

Υεξζνλήζνπ 

 Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο εξγαζηψλ: 49.932,69 € κε Φ.Π.Α. 

 Πεγή ρξεκαηνδφηεζεο: ΈΟΓΑ  

 Αλνηθηφο Ζιεθηξνληθφο Γηαγσληζκφο, κέζσ ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κε Α/Α 

πζηήκαηνο: 68248 

II. Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ απεζηάιε 

πξνο δεκνζίεπζε:  

 Δθεκεξίδεο Αζελψλ-Θεζζαινλίθεο 

 α) ΖΥΩ, β) Γεληθή Γεκνπξαζηψλ 

 Δθεκεξίδεο Ν. Ζξαθιείνπ  

               α) Νέα Κξήηε (εκεξήζηα), β) Παηξίδα (εκεξήζηα) θαη  γ) Άληίιαινο ηεο 
Μεζαξάο 
               (εβδνκαδηαία)  
           ελψ νιφθιεξε ε δηαθήξπμε αλαξηήζεθε ζην ΚΖΓΜΖ θαη έιαβε ΑΓΑΜ: 
           17PROC002491586 2017-12-27.  
 

III. Ο Αλνηθηφο Ζιεθηξνληθφο Γηαγσληζκφο δηεμάγεηαη  κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη 

ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) 

 
IV. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ήηαλ ε 01-02-2018, 

εκέξα Πέμπηη θαη ψξα ε 10:00 π.μ. θαη νη πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ 

ήηαλ δέθα (10). 

 
V. Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη πξηλ ηελ 

ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνέβε ζηελ απνζηνιή 

(µέζσ ησλ ζπλεκκέλσλ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ αλαξηψληαο ζηε 

Γηαδηθηπαθή Πχιε «Πξνµεζεχο» θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

www.hersonisos.gr) ηνπ θαηαιφγνπ ζπκκεηερφλησλ, φπσο απηφο παξάρζεθε 

απφ  ην Τπνζχζηεκα (µε  Ζµ/λία ∆εµηνπξγίαο: 02/02/2018 08:44:43 θαη αξ. 

751FAC86EEBA8A5D5BFD69B2D3DAD5DA) πλεκ.(1). 

 
Η ανυηέπυ Δ.Γ.Γ. ζςνήλθε 

θαη αθνχ o Πξφεδξνο δηαπίζησζε ηελ απαξηία ησλ κειψλ, ζπλδέζεθε ζην 
ζχζηεκα κε ηα δηαπηζηεπηήξηα (φλνκα ρξήζηε θαη θξπθφ πξνζσπηθφ θσδηθφ 
πξφζβαζεο) ηνπ Πξνέδξνπ ηεο (Κνπαλάθε Νηθφιαν - Δκκαλνπήι) θαη ηνπ ελφο 
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κέινπο (αξηδεηάθε Μαξία) θαη παξνπζία ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο (Μετληάλε Άλλα), 
επέιεμε ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε αξηζκφ 68248 θαη δηαπίζησζε φηη, αθελφο 
ήηαλ ραξαθηεξηζκέλνο απφ ην ζχζηεκα σο «θιεηδσκέλνο» θαη αθεηέξνπ φηη 
έρνπλ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα ζην δηαγσληζκφ νη δέθα (10) πξνζθνξέο, φπσο 
απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ Καηάινγν πκκεηερφλησλ. ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο  
πξνέβε ζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθή Πχιε «Πξνµεζεχο» 
ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη ηνπ ππνθαθέινπ «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά» ηνπ Αλνηθηνχ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ κε α/α ζπζηήκαηνο 68248 
κε ζπλνπηηθφ ηίηιν «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ & ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΣΖΝ Σ.Κ ΚΔΡΑ» ζηηο 10:27:07. 

 
ηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «πλεκκέλα Πξνθεξπγκέλνπ Γηαγσληζκνχ», 

αλαξηήζεθε απφ ηελ Δ.∆.Γ.  ν ζρεηηθφο θαηάινγνο κεηνδνζίαο φπσο παξάρζεθε 
απφ ην Τπνζχζηεκα (αξ. 3ED78EB9B8EA473388871C03A081366C) πλεκ.(2). 
θαη ζηε ζπλέρεηα, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ πζηήκαηνο, 
ζηάιζεθε ζρεηηθφ κήλπκα κε ην ζπλεκκέλν αξρείν ζηνπο δέθα (10) 
ελδηαθεξφκελνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο (ζηηο 11:06:52). 

 
Αθνινχζσο, ε Δ.∆.Γ.  πξνέβε , θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, ζε έιεγρν ηεο 

νιφγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο αλαγξαθήο ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο θαη 
ηεο νκαιήο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο, βάζεη ηεο παξαγσγήο ζρεηηθνχ ςεθηαθνχ 
αξρείνπ, κέζα απφ ην ππνζχζηεκα. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ νκαιφηεηαο, 
ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ Δ.∆.Γ.  ε κέζε έθπησζε πξνζθνξάο (Δκ), ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 95 θαη 98 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ε 
επηηξνπή πξνέβε κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ππνζπζηήκαηνο ζε εθηχπσζε 
γηα ηνλ έιεγρν νκαιφηεηαο ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο. 

 
Όιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο  θαηά ηε ζεηξά κεηνδνζίαο θξίζεθαλ 

επαξθείο θαηά ηνλ  έιεγρν ηεο νιφγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο αλαγξαθήο ησλ 
επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο θαη ηεο νκαιήο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο θαη 
θαηαρσξνχληαη ζπλεκκέλα ζην παξφλ πξαθηηθφ σο αθνινχζσο:  

1. ΜΑΤΡΟΓΗΑΝΝΖ ΓΗΩΡΓΟ  

         α/α ΔΖΓΖ: DF1F0EF766C2E31D780DFE986CF4FBB5. 
πλεκ.(3). 
2. ΚΡΔΣΑ ΚΑΣ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε δ.η. ΚΡΔΣΑ ΚΑΣ 

Α.Δ. 

        α/α ΔΖΓΖ: 39B34483018577C48D61C9C4AA8EF22A. 
πλεκ.(4). 
3. Κ. ΥΑΣΕΑΚΖ & ΗΑ Δ.Δ. 

        α/α ΔΖΓΖ: 534A339FA2E97F5EC037E5FAADF33232. 
πλεκ.(5). 
4. Υ. ΛΤΓΑΚΖ Α.Δ. 

        α/α ΔΖΓΖ: 471C0672DFD5812724780AF6C3880755. 
πλεκ.(6). 
5. ΔΛΔΝΖ ΜΑΚΡΖ ΣΟΤ ΑΝΣΩΝΗΟΤ 
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        α/α ΔΖΓΖ: 2251B93EC23ECD6F1F351931F2E2911B. 
πλεκ.(7). 
6. ΓΡΤΜΖΚΗΑΝΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Σ ΓΔΩΡΓΗΟΤ 

        α/α ΔΖΓΖ: C0AA5FFF0481EAC7A3676F06C883B3B7. 
πλεκ.(8). 
7. ΜΑΘΗΟΤΓΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Σ.ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

        α/α ΔΖΓΖ: C47AEB5ABC7FFEB1984669FDF710A87B. 
πλεκ.(9). 
8. ΜΑΡΜΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε δ.η."ΜΑΡΜΗ Α.Δ." 

        α/α ΔΖΓΖ: 0E99918F01E56BDDFD7A9A798845B9C3. 
πλεκ.(10). 
9. Η.ΚΑΣΗΓΟΝΗΩΣΑΚΖ ΑΣΔΒΔ 

        α/α ΔΖΓΖ: 9782DC73726C8A874CBA8CBFAA93B1DF. 
πλεκ.(11). 
10. ΑΒΡΑΜΗΓΖ Α.Δ. 

        α/α ΔΖΓΖ: 72B9710E56307BB0FC9F7B49A8E89C92. 
πλεκ.(12). 

 
Μεηά απφ επηθνηλσλία µε ην Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ, δηαπηζηψζεθε φηη 

απφ ηηο δέθα (10) ππνβαιιφκελεο  πξνζθνξέο πέληε (5) Πξνζθέξνληεο είραλ 
πξνζθνκίζεη ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε έληππε κνξθή.  

Απφ ηνπο Πξνζθέξνληεο απφ ηνλ Πίλαθα πκκεηερφλησλ Καηά εηξά 
Μεηνδνζίαο κε ζηνηρεία : 

         6. ΓΡΤΜΖΚΗΑΝΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Σ ΓΔΩΡΓΗΟΤ 
         7. ΜΑΘΗΟΤΓΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Σ.ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
        10. ΑΒΡΑΜΗΓΖ Α.Δ. 

πξνζθνκίζηεθαλ  νη αληίζηνηρεο πξσηφηππεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο 
ζηνλ δηαγσληζκφ, εληφο ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή 
ππνβνιή ηνπο, ζχκθσλα µε ηελ παξ. β ηνπ άξζξνπ 3.5 ηεο Γηαθήξπμεο. Οη 
θάθεινη απηνί ησλ εγγπεηηθψλ αξηζκήζεθαλ, απνζθξαγίζηεθαλ θαη ην 
πεξηερφκελφ ηνπο κνλνγξάθεθε απφ ηα κέιε ηεο Α.Γ.Γ. 
 

Καηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο (ζηα νπνία 
πεξηιακβάλνληαη ην Σ.Δ.Τ.Γ. θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
24.2 ηεο δηαθήξπμεο) σο πξνο ην λνκφηππν, ηελ πιεξφηεηα θαη ην παξαδεθηφ 
απηψλ, ε Δ.∆. πξνρψξεζε ζηνλ έιεγρν ησλ ππνβιεζεηζψλ εγγπεηηθψλ 
επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Όζεο εγγπεηηθέο 
επηζηνιέο είραλ εθδνζεί απφ ην Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. μεθίλεζαλ λα ειέγρνληαη κέζσ ηεο 
εθαξκνγήο ειέγρνπ εγθπξφηεηαο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ηνπ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε  https://validate.tmede.gr/#/ . Παξάιιεια ν Πξφεδξνο ηεο 
Δ.Γ.Γ. απέζηεηιε κε fax ην επηζπλαπηφκελν ζην παξφλ, ππ’ αξηζκ. πξση. 2318 
(πλεκ.13) έγγξαθν αίηεκα γηα ηελ εγθπξφηεηά ηεο ζηελ εθδφηξηα ηξάπεδα.  

 
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ ππνινίπσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα 

νπνία θξίζεθαλ επαξθή, θαζψο θαη ησλ πξψησλ 9 εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη 

https://validate.tmede.gr/#/
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επεηδή δελ είρε απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία Πξσηνθφιινπ ην απαληεηηθφ έγγξαθν 
ηεο εθδφηξηαο ηξάπεδαο ηεο κίαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ε Δ.Γ.Γ. δηέθνςε ηελ 
ζπλεδξίαζε θαη φξηζε ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηηο ακέζσο επφκελεο εκέξεο 
θαη αθνχ ζα έρεη παξαιεθζεί ην ελ ιφγσ έγγξαθν. 

 
Σν ειεθηξνληθφ αξρείν ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ ζα ππνγξαθεί θαη 

ςεθηαθά πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή σο “εζσηεξηθφ” 
κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο “επηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο θαη επηπιένλ ην έληππν 
αξρείν ζα δηαβηβαζηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή καδί κε ηα ζπλεκκέλα θαη ην 
θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
πλεκκέλα: 

1. Καηάινγνο ζπκκεηνρφλησλ :α/α ΔΖΓΖ: 
751FAC86EEBA8A5D5BFD69B2D3DAD5DA 

2. Καηάινγνο κεηνδνζίαο α/α ΔΖΓΖ: 
3ED78EB9B8EA473388871C03A081366C 

 
       Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο 
3. α/α ΔΖΓΖ: DF1F0EF766C2E31D780DFE986CF4FBB5 
4. α/α ΔΖΓΖ: 39B34483018577C48D61C9C4AA8EF22A 
5. α/α ΔΖΓΖ: 534A339FA2E97F5EC037E5FAADF33232 
6. α/α ΔΖΓΖ: 471C0672DFD5812724780AF6C3880755 
7. α/α ΔΖΓΖ: 2251B93EC23ECD6F1F351931F2E2911B 
8. α/α ΔΖΓΖ: C0AA5FFF0481EAC7A3676F06C883B3B7 
9. α/α ΔΖΓΖ: C47AEB5ABC7FFEB1984669FDF710A87B 
10. α/α ΔΖΓΖ: 0E99918F01E56BDDFD7A9A798845B9C3 
11. α/α ΔΖΓΖ: 9782DC73726C8A874CBA8CBFAA93B1DF 
12. α/α ΔΖΓΖ: 72B9710E56307BB0FC9F7B49A8E89C92 
 
13. Σν κε αξ. πξση. 2318/07-02-2018 έγγξαθφ καο 
 

 
Σν  παξφλ Πξαθηηθφ 1ν  ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δ.Γ.Γ. σο θαησηέξσ. 

 
 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ 2ο  
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Γημοππαζίαρ με Ανοικηό Ηλεκηπονικό Γιαγυνιζμό, μέζυ ηος Δ..Η.ΓΗ.. 
με Α/Α ςζηήμαηορ: 68248 για ηην ανάδειξη αναδόσος καηαζκεςήρ ηος 

έπγος: 
«ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ & ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΣΗΝ 

Σ.Κ ΚΔΡΑ» 
 

  ηηο Γνχξλεο Πεδηάδνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο 
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ (πξψελ Ακεξηθαληθή Βάζε 
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Γνπξλψλ), ζήκεξα 20-02-2018, εκέξα Σπίηη θαη ψξα 10:00 π.μ. ζπλερίζηεθε ε 
δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ αλσηέξνπ έξγνπ, απφ ηελ 
νξηζζείζα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 726/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 
Γήκνπ Υεξζνλήζνπ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.Γ.) απνηεινχκελε 
απφ ηνπο:  

 Κοπανάκη Νικόλαο - Δμμανοςήλ, θαηεγνξία / θιάδνπ ΣΔ4 

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ, Πξφεδξνο 

 απηζεηάκη Μαπία, θαηεγνξία /θιάδνπ ΠΔ6 Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ. 

 Μεφνηάνη Άννα, θαηεγνξία / θιάδνπ ΠΔ6 Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξφεδξνο δηαπίζησζε ηελ απαξηία ησλ 
κειψλ. 

 Όπσο αλαθέξεηαη θαη αηηηνινγείηαη αλαιπηηθά ζην απφ 07/02/2017 Ππακηικό 
1ο , ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ζήκεξα, νθείιεηαη ζηελ άθημε ηεο απαληεηηθήο 
επηζηνιήο ηεο ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ, (Καηάζηεκα Νέαο 
Αιηθαξλαζζνχ), ε νπνία έιαβε απφ ηελ Τπεξεζία Πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ, ηνλ 
αξηζκφ 2678/13-02-2018. πλεκ.(1).  Ο Πξφεδξνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηεο 
Δ.Γ.Γ. ην αλσηέξσ έγγξαθν θαη δηαπηζηψζεθε φηη ν θεξφκελνο σο εθδφηεο ηεο 
Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο ζπκκεηνρήο πνπ θαηαηέζεθε απφ δηαγσληδφκελν, 
βεβαηψλεη ηε γλεζηφηεηα απηήο.   

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ Δ.Δ. ζπκκεηνρήο ζην ζχλνιν ηνπο 
πιένλ θαη βάζεη ηεο δηαδηθαζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο απηή 
νξίδεηαη απφ ην άξζξν 4.1(ε)  ηεο δηαθήξπμεο θαη απφ ηα άξζξα 98 & 102 ηνπ 
λ.4412/2016, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ εηζεγείηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηα 
εμήο:  

1. Σελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ (πξαθηηθφ 1ν  θαη πξαθηηθφ 2ν ) ηνπ Αλνηθηνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ, κέζσ ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κε Α/Α πζηήκαηνο: 

68248 

 
2. Σελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ & 

ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΣΗΝ Σ.Κ ΚΔΡΑ» ζηνλ 

κεηνδφηε κε ηελ επσλπκία ΜΑΤΡΟΓΗΑΝΝΖ ΓΗΩΡΓΟ πνπ πξνζέθεξε 

κέζν πνζνζηφ έθπησζεο 43,25%. 

 
Σν ειεθηξνληθφ αξρείν ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ ζα ππνγξαθεί θαη ςεθηαθά 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή σο “εζσηεξηθφ”, κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγίαο “επηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο θαη επηπιένλ ην έληππν αξρείν ζα 
δηαβηβαζηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή καδί κε ηα ζπλεκκέλα θαη ην θάθειν ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

 
 
ςνημμένα: 



ΑΔΑ : ΩΘΔΡΩΗΜ-ΣΦΜ 

 10 

1. Σν κε αξ. πξση. 2678/13-02-2018 έγγξαθν ηεο ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ 

        ΣΡΑΠΔΕΑ, (Καηάζηεκα Νέαο Αιηθαξλαζζνχ) 
 

Σν παξφλ πξαθηηθφ 2ν , ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δ.Γ.Γ. σο θαησηέξσ θαη 
επηζπλάπηεηαη ην πλεκκέλν (1) φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ.  

 

 

 ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θάιεζε ηα 

κέιε ηεο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.  

 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηεο, ηελ εηζήγεζε ηνπ 

πξνέδξνπ ηεο, ηελ αξηζκ. 51/2017 κειέηε, ηελ ζρεηηθή κε ηελ εθηέιεζε 

ησλ έξγσλ λνκνινγία, ηελ αξίζκ. 561/2017 απφθαζε Γ, ηελ αξηζκ. 

726/2017 πξνεγνχκελε απφθαζε ηεο, ηα πξαθηηθά Νν 1
ν
 θαη Νν 2

ν
, ηνλ 

πίλαθα ζπκκεηερφλησλ θαη ηνλ πίλαθα ζπκκεηερφλησλ κε ζεηξά 

κεηνδνζίαο, ηηο θαηαηεζείζεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4412/2016, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, θαη κεηά απφ 

δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

Απνθαζίδεη νκόθωλα:   

 

 

1. Δγθξίλεη ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

2. Εγθξίλεη ην από 7-2-2018 πξαθηηθό Νν1 ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ 

θαη ην ζπλεκκέλν ζε απηήλ πίλαθα ζπκκεηερφλησλ, ην νπνίν αθνξά 

ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

3. Εγθξίλεη ην από 20-2-2018 πξαθηηθό Νν2 ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην νπνίν πξνζσξηλφο κεηνδφηεο γηα ηελ 

αλάζεζε ηνπ έξγνπ «θαηαζθεπή ηνηρείωλ θαη δηακόξθωζε 

πεξηβάιινληνο ρώξνπ ζηελ Τ.Κ. Κεξάο» αλαδείρζεθε ν 

Μαπξνγηάλλεο Γεψξγηνο , Γ/λζε νδφο Μεηζνηάθε 2, ΣΚ 71202 

Ηξάθιεην. 

4. Αλαδεηθλύεη ηνλ κεηνδόηε Μαπξνγηάλλε Γεώξγην, σο πξνζσξηλφ 

αλάδνρν ηνπ έξγνπ «θαηαζθεπή ηνηρείωλ θαη δηακόξθωζε 

πεξηβάιινληνο ρώξνπ ζηελ Τ.Κ. Κεξάο», ε νπνία πξνζέθεξε 

πνζνζηφ κέζεο έθπησζεο ζαξάληα ηξία θφκκα είθνζη πέληε (43,25%) 

επί ηνηο εθαηφ, ζχκθσλα κε ηα σο άλσ πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ. 

5. Η παξνχζα απφθαζε ζα ζηαιεί ζε φινπο ηνπ ζπκκεηέρνληεο, κε θάζε 

πξφζθνξν κέζν επί απνδείμεη,  πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε. 
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6. Καηά ηεο παξνχζαο απφθαζεο έλζηαζε εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ 

ηελ παξαιαβήο ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο παξαγξάθνπ 4.3 

ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο.  

 

 Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 164 /  2018 

 

Αθνχ αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο. 

     Ο Πξόεδξνο            Αληηπξόεδξνο              Τα Μέιε 
    Παξιακάο Κσλ/λνο        έγθνο Ισάλλεο             Βαζηιείνπ Αληψληνο 

                                    Ρνπζάθεο Ισάλλεο 

                Πιεπξάθεο Δκκαλνπήι 

                ηαπξνπιάθεο Νηθφιανο 

                                                                                  Φηιηππάθεο Κσλ/λνο 

                          Καιατηδάθεο Αζαλάζηνο 

      

              

 Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 

Αηθαηεξίλε Μαλδαιάθε               

     Γνχξλεο 

Αθξηβέο απφζπαζκα 

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

 

Παξιακάο Κσλ/λνο 

Αληηδήκαξρνο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 
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