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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ  

 

Αρικ.Αποφ 10/2019 

 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από το Πρακτικό 2/2019 τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου 

Φαιςτοφ. 

 

τισ Μοίρεσ  ςιμερα, τθν 29-01-2019 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 12:30 ςτο Δθμοτικό 
Κατάςτθμα του Διμου Φαιςτοφ  ςυνιλκε ςε τακτικι  ςυνεδρίαςθ θ Οικονομικι 

Επιτροπι του Διμου Φαιςτοφ, φςτερα από τθν 970/25-1-2019 πρόςκλθςθ του 

Προζδρου, που επιδόκθκε νόμιμα με αποδεικτικό ςτα μζλθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 75 του Ν. 3852/2010 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 77 του Ν.4555/2018 
ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018). 

Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία, δθλαδι ςε ςφνολο επτά (07) μελϊν 
βρζκθκαν παρόντα τα παρακάτω  ζξι (06) μζλθ: 
 

             ΠΑΡΟΝΣΕ 

1.Αρμουτάκθσ Γεϊργιοσ 

2.Μαυράκθσ Γεϊργιοσ 

3.Γκιουράκθ-Ματκαιάκθ Παραςκευι 

4.Κουτεντάκθσ Χαράλαμποσ 

5. Χαριτάκθσ Εμμανουιλ 

6.Νικολιδάκθσ Γρθγόριοσ 

 

 

             ΑΠΟΝΣΕ 

 

 1. Καμπουράκθσ άββασ 

 

Σα πρακτικά τθρικθκαν από τθν υπάλλθλο Κοςμαδάκθ Μαρία. 

Ο  Πρόεδροσ είπε ότι υπάρχουν δφο (2) κζματα εκτόσ θμερθςίασ διάταξθσ. Σα μζλθ 
αποδζχκθκαν το επείγον των  κεμάτων για τθν επίςπευςθ των διαδικαςιϊν από τισ υπθρεςίεσ 
του Διμου, αποφάςιςαν να ςυηθτθκοφν 

 

ΘΕΜΑ. Ζγκριςθ 1ου
 πρακτικοφ (ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ ) για το ζργο « αποκατάςταςθ  βατότθτασ του δθμοτικοφ οδικοφ δικτφου 
Διμου Φαιςτοφ» 

 

Ο  Πρόεδροσ Αρμουτάκθσ Γεϊργιοσ , ειςθγοφμενοσ το 1ο
  κζμα εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ και 

αποδεχοφμενα ομόφωνα  τα μζλθ το κζμα να ςυηθτθκεί προσ λιψθ απόφαςθσ είπε ότι, 
Μασ  διαβιβάςτθκε από τθν αρμόδια επιτροπι το κάτωκι πρακτικό 1ο που ζχει ωσ 
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       ΠΡ Α ΚΣ ΙΚΟ ΤΠ’ Α Ρ ΙΘΜ. 1 

(ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ) 
ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΑΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ 
ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΗΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ» 

 

ην Γάδη, ζήκεξα, 18ε Δεθεκβξίνπ 2018 ζπλεδξίαζε ε Επηηξνπή ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016, πνπ έρεη νξηζηεί κε ηελ 235/2018 
απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θαη απνηειείηαη από ηνπο παξαθάησ κόληκνπο 
Δεκνηηθνύο Τπαιιήινπο : 
1. Μαπξνθνξδάηνπ Μαξγαξίηα, ππάιιειν ηεο Δ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ΠΕΗ, σο 
Πξόεδξν ηεο Επηηξνπήο 
2. Δαζθαιάθε Καιιηόπε, ππάιιειν ηνπ Δήκνπ Μαιεβηδίνπ, σο κέινο ηεο Επηηξνπήο 

3. Καπεηαλάθεο ππξίδσλ, ππάιιειν ηνπ Δήκνπ Μαιεβηδίνπ, σο κέινο ηεο Επηηξνπήο 

πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγίζεη ειεθηξνληθά ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηνλ κε 
αξηζκό 78472 ζπζηεκηθό αξηζκό ηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν 
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΑΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΗΜΟΤ 
ΦΑΙΣΟΤ» ζύκθσλα κε ηελ ππ αξ. 136/2018 απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, 
ηελ 235/2018 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θαη ηελ 48/2018 κειέηε ηεο 
Δηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο ηνπ Δήκνπ θαη ην λνκηθό πιαίζην 
πνπ δηέπεη ηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό. 
ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

Ο δηαγσληζκόο ηεο πξναλαθεξόκελεο δηαθήξπμεο δηεμήρζε ειεθηξνληθά, ζύκθσλα 
κε ηα αλαθεξόκελα ζε απηή, κέζσ ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη είρε ιάβεη σο αύμνληα αξηζκό ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ζπζηήκαηνο 
ηνλ αξηζκό 78472. 
Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ήηαλ ε 12-12-2018 θαη ώξα 
15:00. 

Η εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ήηαλ ε 18-12-2018 θαη ώξα 10:00π.κ 
σο είρε νξηζηεί κε ηελ 48/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ην παξώλ δηαγσληζκό είλαη ε εμήο: 
α) Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ, όπσο νξίδεηαη ζην 
άξζξν 18 ηεο παξνύζαο θαη πξηλ ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, ε αλαζέηνπζα αξρή 
δηα κέζνπ ηνπ ρεηξηζηή ηεο πιαηθόξκαο ηνπ ΕΗΔΗ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
δηαγσληζκνύ θνηλνπνίεζε ζηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ηνλ ζρεηηθό θαηάινγν 
ζπκκεηερόλησλ όπσο απηόο παξάγεηαη από ην Τπνζύζηεκα. 
β) ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή γηα ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ, 
ζπλδέζεθε ζην ζύζηεκα κε ηα δηαπηζηεπηήξηα, (όλνκα ρξήζηε θαη θξπθό πξνζσπηθό 
θσδηθό πξόζβαζεο), ηνπ πξνέδξνπ ηεο, επέιεμε ηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό 78472 
θαη δηαπίζησζε όηη αθελόο ν δηαγσληζκόο ήηαλ ραξαθηεξηζκέλνο από ην ζύζηεκα σο 
«θιεηδσκέλνο» θαη αθεηέξνπ όηη έρνπλ ππνβιεζεί εκπξόζεζκα ζην δηαγσληζκό θαη 
κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα, πξνζθνξέο από ηνπο παξαθάησ 
πξνκεζεπηέο: 
Ο Πίλαθαο ζπκκεηερόλησλ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο είλαη ν εμήο: 
Αθνινύζσο ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεηαη ζην 
άξζξν 18 ηεο Δηαθήξπμεο πξόβεθαλ ζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ 
«Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο» θαη ηνπ ππνθαθέινπ «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» 

γ) Η πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο ζηνλ ειεθηξνληθό ρώξν «πλεκκέλα Ηιεθηξνληθνύ 
Δηαγσληζκνύ» αλαξηήζεθε ν ζρεηηθόο θαηάινγνο κεηνδνζίαο θαη από ηελ ζέζε 
«Επηθνηλσλία» ζηάιζεθε κήλπκα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα λα ιάβνπλ γλώζε. 
δ) ηε ζπλέρεηα ε Επηηξνπή Δηαγσληζκνύ πξνρώξεζε κε ζεηξά κεηνδνζίαο ζε έιεγρν 
ηεο νιόγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο αλαγξαθήο ησλ επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπησζεο θαη 
ηεο νκαιήο κεηαμύ ηνπο ζρέζεο, βάζεη ηεο παξαγσγήο ζρεηηθνύ ςεθηαθνύ αξρείνπ 
κέζα από ην ππνζύζηεκα ε) ηε ζπλέρεηα ε Επηηξνπή Δηαγσληζκνύ πξνρώξεζε ζηνλ 
έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ όπνπ   δηαπίζησζε όηη όιεο νη πξνζθνξέο έγηλαλ δεκηές 

 

α/α Α/Α  καηαθ. Δπωνσμία                 Προζθέρονηα Ποζοζηό 
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1 104252      Ι.Κ. ΥΡΙΣΑΚΗ Α.Δ                                           48,69% 

2 104931  Μ.ΑΠΟΣΟΛΙΔΗ & ΙΑ Ε.Ε                      41,12% 

3 105007  ERGO ΚΑΛΟΤΔΑΚΗ Α.Ε                           36,15% 

4 105076  ΑΝΔΡΟΤΛΑ ΟΤΡΟΤΛΛΑ & ΙΑ Ε.Ε             31,81% 

5 105080  Υ ΠΕΣΕΙΝΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ                      30,13% 

6 102425  ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Σ.Ε.Ε.                                  25,94% 

7 104932  ΝΟΣΟ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ Α.Ε.                  22,14% 

 

α/α   Δπωνσμία προζθέρονηα     Ημ/νία & ώρα     Τποβολής προζθοράς 

1 Υ ΠΕΣΕΙΝΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ             11/12/2018        21:15:16 

2 ERGO ΚΑΛΟΤΔΑΚΗ Α.Ε                  12/12/2018        09:09:34 

3 ΑΝΔΡΟΤΛΑ ΟΤΡΟΤΛΛΑ & ΙΑ Ε.Ε    12/12/2018        09:09:40 

4 Ι.Κ. ΥΡΙΣΑΚΗ Α.Ε                         12/12/2018        09:10:20 

5 Μ.ΑΠΟΣΟΛΙΔΗ & ΙΑ Ε.Ε             12/12/2018         09:28:10 

6 ΝΟΣΟ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ Α.Ε.         12/12/2018        09:33:25 

7 ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Σ.Ε.Ε.                         12/12/2018        09:53:47 

 

ζη) Επηθνηλώλεζε κε ηνπο εθδόηεο ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ ζπκκεηνρήο , θαη 
δηαπίζησζε ηελ εγθπξόηεηά ηνπο (ζύκθσλα κε ηελ Εγθ.17/Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-

9-2010, ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Δηθηύσλ ) 
Βάζη ηων παραπάνω προκύπηει ως προζωρινός μειοδόηης η εηαιρεία Ι.Κ. ΥΡΙΣΑΚΗ 
Α.Δ με ποζοζηό έκπηωζης 48,69% 

Σν παξώλ πξαθηηθό ππνγξάθεθε από ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο θαη δηαβηβάζηεθε ζηελ 
Οηθνλνκηθή Επηηξνπή γηα λα επηθπξσζεί ε αλσηέξσ δηαδηθαζία κε απόθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο. Η απόθαζε απηή ζα θνηλνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ 
ηνπ ΕΗΔΗ. 
Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

1. ΜΑΤΡΟΚΟΡΔΑΣΟΤ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ 

2. ΔΑΚΑΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

3. ΚΑΠΕΣΑΝΑΚΗ ΠΤΡΙΔΩΝ 

 

Καλείτε θ Οικονομικι Επιτροπι να αποφαςίςει ςχετικά : 
 

  Σθν ζγκριςθ 1ου
 πρακτικοφ (ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ ) για το ζργο « αποκατάςταςθ  βατότθτασ του δθμοτικοφ οδικοφ δικτφου Διμου 
Φαιςτοφ» 

 

Η Οικονομικι Επιτροπι, αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ του Προζδρου και ζλαβε υπόψθ 
τισ τοποκετιςεισ των μελϊν τθσ, κακϊσ και τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν. 
3852/2010 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 77 του Ν.4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018). 

 

  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α     αποφαςίηει 
 

1. Εγκρίνει το επείγον του κζματοσ 

2.  Σθν ζγκριςθ 1ου
 πρακτικοφ (ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ ) για το ζργο « αποκατάςταςθ  βατότθτασ του δθμοτικοφ οδικοφ δικτφου 
Διμου Φαιςτοφ» κατά το οποίο ΠΡΟΩΡΙΝΟ ανάδοχοσ του διαγωνιςμοφ είναι ο 
οικονομικόσ φορζασ με τθν επωνυμία: Ι.Κ. ΥΡΙΣΑΚΗ Α.Δ  , με ποζοζηό έκπηωζης 
48,69% 

3. Σθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθ ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ (με κάκε πρόςφορο μζςο 
επί αποδείξει). Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ χωρεί ζνςταςθ, κατά τα οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 4.3. Προδικαςτικέσ Προςφυγέσ / Προςωρινή δικαςτική προςταςία τθσ 
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διακιρυξθσ  του ζργου «αποκατάςταςθ  βατότθτασ του δθμοτικοφ οδικοφ δικτφου 
Διμου Φαιςτοφ» 

 

 

Η απόφαςθ αυτι πιρε αφξοντα αρικμό 10/2019 

 

Αφοφ αναγνώςτθκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΑ   ΜΕΛΗ 

 

ΑΡΜΟΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ         

                                                                             1.Μαυράκθσ Γεϊργιοσ 

                                                          2. Γκιουράκθ-Ματκαιάκθ Παραςκευι 

                                           3.Κουτεντάκθσ Χαράλαμποσ 

                                                                             4. Χαριτάκθσ Εμμανουιλ 

                                       5.Νικολιδάκθσ Γρθγόριοσ                                              

                                                         

               

 

                 

   

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  
 

 

ΑΡΜΟΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 
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