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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ  

 

Αρικ.Αποφ 13/2019 

 

 

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. 

ΘΕΜΑ. Ανάδειξθ προςωρινοφ ανάδοχου για τθν ςφναψθ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ 
με τίτλο «Προμικεια  ςκυροδζματοσ για τθν τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτθν περιοχι «Καβοφςα» 
Δ.Κ. Πθγαϊδακίων», ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, 
εκτιμϊμενθσ αξίασ χωρίσ το ΦΠΑ 24%: ποςοφ των 30.645,16 ςε Ευρϊ, και με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ 
ανά είδοσ.   
 

Ο Πρόεδροσ Αρμουτάκθσ Γεϊργιοσ , ειςθγοφμενοσ το 2ο
 κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ανζφερε ότι 

ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ από τθν Δ/νςθ Οικονομικϊν  Τπθρεςιϊν του Διμου που ζχει ωσ εξισ: 
 

ασ αναφζρουμε, ότι τθν 22-01-2018, θμζρα Σρίτθ, μασ επιδόκθκε το με αρικμό 1º: «Πρακτικό 
διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου για τθν ςφναψθ τθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο «Προμικεια  ςκυροδζματοσ για τθν τςιμεντόςτρωςθ 
δρόμων ςτθν περιοχι «Καβοφςα» Δ.Κ. Πθγαϊδακίων», με θμερομθνία 15-01-2019, θμζρα Σρίτθ και 
ϊρα 12:00:00 (λιξθ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν), το οποίο ςυνζταξε το αρμόδιο 
ςυλλογικό όργανο («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ», 
ςυγκροτοφμενο με τθν με αρικμό 290/20-12-2018 με ΑΔΑ: 6ΠΟΗΩΗ1-42Π Απόφαςθ Οικονομικισ 
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Επιτροπισ του Διμου Φαιςτοφ, το οποίο ςασ το διαβιβάηουμε, ϊςτε να επικυρϊςετε τα 
αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ, κατά το α’ ςτάδιο: αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικισ προςφοράσ και β’ ςτάδιο: αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ 
τθσ οικονομικισ προςφοράσ, ςτα πλαίςια διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ςφναψθ 
τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο «Προμικεια  ςκυροδζματοσ για τθν τςιμεντόςτρωςθ 
δρόμων ςτθν περιοχι «Καβοφςα» Δ.Κ. Πθγαϊδακίων», εκτιμϊμενθσ αξίασ χωρίσ το ΦΠΑ 24%: 
ποςοφ των 30.645,16 ςε Ευρϊ, και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ ανά είδοσ, ο οποίοσ ζλαβε τον αρικμό 
πρωτοκόλλου: 16370/31-12-2018 και αρικμό διαδικτυακισ ανάρτθςθσ μθτρϊου (ΑΔΑΜ): 
18PROC004291879 2018-12-31 ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ..), θ δε προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ) αναρτικθκε θλεκτρονικά ςτον ιςτότοπο 
του προγράμματοσ «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» και ζλαβε δθμοςιότθτα μία φορά ςε μία εβδομαδιαία νομαρχιακι 
εφθμερίδα Νομοφ Ηρακλείου. 
 

τα πλαίςια διενζργειασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ςφναψθ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

προμικειασ με τίτλο «Προμικεια  ςκυροδζματοσ για τθν τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτθν περιοχι 
«Καβοφςα» Δ.Κ. Πθγαϊδακίων», ο οποίοσ διεξιχκθ τθν 15-01-2019, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 11:00:00 
ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ (θ παραλαβι των προςφορϊν άρχιςε ςτισ 11:00:00 και ζλθξε ςτισ 
12:00:00), κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ μοναδικι προςφορά τθσ 
Ανϊνυμθσ Εταιρείασ (Α.Ε.) με επωνυμία: ΜΠΕΣΟΝ ΜΕΑΡΑ Α.Ε. – ΑΝΩΝΤΜΟ 
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ με αντικείμενο εργαςιϊν: ΕΣΟΙΜΟ 
ΚΤΡΟΔΕΜΑ – ΑΔΡΑΝΗ ΤΛΙΚΑ με ζδρα: 2°  ΧΛΜ ΜΟΙΡΩΝ – ΣΤΜΠΑΚΙΟΤ με Σ.Κ.: 70400  ΜΟΙΡΕ με 
Α.Φ.Μ.: 094091138 – με ΔΟΤ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ με ΣΗΛ.: 28920 23802 – με FAX: 28920 23048,  και ζλαβε  
αρικμό πρωτοκόλλου: 444/14-01-2019  θ οποία  κατατζκθκε, τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα 
διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο 
ςτον οποίο αναγραφόταν ευκρινϊσ:α) θ λζξθ Προςφορά ι Αίτθςθ ςυμμετοχισ, β) θ επωνυμία τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, γ) ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ, δ) θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ).  
 

Σο αρμόδιο ςυλλογικό όργανο («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι 
αξιολόγθςθσ» των αποτελεςμάτων κατά το α’ ςτάδιο διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ 
ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου για τθν ςφναψθ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο 
«Προμικεια  ςκυροδζματοσ για τθν τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτθν περιοχι «Καβοφςα» Δ.Κ. 
Πθγαϊδακίων», εκτιμϊμενθσ αξίασ χωρίσ το ΦΠΑ 24%: ποςοφ των 30.645,16 ςε Ευρϊ, και με 
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τθσ 
τιμισ ανά είδοσ,  ζλεγξε τθν πλθρότθτα και ορκότθτα των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 15º: «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ - Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ 
Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)» τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ, ζλεγξε 
τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 10º: «Περιεχόμενο φακζλου 
προςφοράσ» τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ,  διαπίςτωςε τθν ορκότθτα των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και 
τεχνικισ προςφοράσ τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ (Α.Ε.) με επωνυμία: ΜΠΕΣΟΝ ΜΕΑΡΑ Α.Ε. – 

ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ με αντικείμενο εργαςιϊν: 
ΕΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ – ΑΔΡΑΝΗ ΤΛΙΚΑ. 

 

Σο αρμόδιο ςυλλογικό όργανο («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι 
αξιολόγθςθσ» των αποτελεςμάτων κατά το  β’ ςτάδιο διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ 
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ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου για τθν ςφναψθ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο 
«Προμικεια  ςκυροδζματοσ για τθν τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτθν περιοχι «Καβοφςα» Δ.Κ. 
Πθγαϊδακίων», εκτιμϊμενθσ αξίασ χωρίσ το ΦΠΑ 24%: ποςοφ των 30.645,16 ςε Ευρϊ, και με 
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τθσ 
τιμισ ανά είδοσ, κατόπιν τθσ αποδοχισ των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και 
τεχνικισ προςφοράσ τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ (Α.Ε.) με επωνυμία: ΜΠΕΣΟΝ ΜΕΑΡΑ Α.Ε. – 

ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ με αντικείμενο εργαςιϊν: 
ΕΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ – ΑΔΡΑΝΗ ΤΛΙΚΑ, προζβθ ςτθν αποςφράγιςθ τθσ  οικονομικισ προςφοράσ 
και ςτον ζλεγχο των οικονομικϊν ςτοιχείων τθσ προςφοράσ,κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 11º: 
«φνταξθ οικονομικϊν προςφορϊν» τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ, θ οποία ζχει ωσ εξισ:   

 

α/α Περιγραφι Προςφερόμενου 
είδουσ 

Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Προςφερόμενου 
είδουσ 

Ποςότθτα 
Προςφερόμενου 

είδουσ 

Σιμι  
Μονάδασ 

Προςφερόμενου 
είδουσ 

Δαπάνθ   
ποςότθτασ για 

κάκε 
προςφερόμενο 

είδοσ  

1 κυρόδεμα κατθγορίασ 
C16/20 κατθγορίασ ζκκεςθσ 
X0 μετά τθσ μεταφοράσ ζωσ 
10 Km από τθν ζδρα του 
Διμου. 

μ3 320,00 67,00 € 21.440,00 € 

2 Προςαφξθςθ μεταφοράσ 1Μ3 
ςκυροδζματοσ ανά 5 Km. 

μ3/5 Km  960,00 3,00 € 2.880,00 € 

3 Συποποιθμζνο δομικό 
πλζγμα Σ131 μετά τθσ 
τμθματικισ μεταφοράσ του 
επί τόπου του ζργου, 
ανεξαρτιτωσ απόςταςθσ. 

Kg 5.612,30 1,00 € 5.612,00 € 

 Αξία ςυνολικισ 
ποςότθτασ για τα 
προςφερόμενα 

είδθ: 

29.932,00 € 

ΦΠΑ 24%: 7.183,68 € 

υνολικι αξία  
ποςότθτασ για τα 
προςφερόμενα 

είδθ: 

37.115,68 € 

 

Προτείνεται:  

1. Η ζγκριςθ του με αρικμό 1º: «Πρακτικό διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ ανάδειξθσ 
προςωρινοφ αναδόχου για τθν ςφναψθ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο 
«Προμικεια  ςκυροδζματοσ για τθν τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτθν περιοχι «Καβοφςα» 
Δ.Κ. Πθγαϊδακίων», με θμερομθνία 15-01-2019, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 12:00:00 (λιξθ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν), το οποίο ςυνζταξε το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο 
(«γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ», και θ 
επικφρωςθ των αποτελεςμάτων κατά το α’ ςτάδιο: αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικισ προςφοράσ και κατά το ςτάδιο β’ : 
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αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ, ςτα πλαίςια διενζργειασ 
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ςφναψθ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο 
«Προμικεια  ςκυροδζματοσ για τθν τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτθν περιοχι «Καβοφςα» 
Δ.Κ. Πθγαϊδακίων», εκτιμϊμενθσ αξίασ χωρίσ το ΦΠΑ 24%: ποςοφ των 30.645,16 ςε Ευρϊ, 
και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, 
μόνο βάςει τθσ τιμισ ανά είδοσ. 

2. Η ανάδειξθ τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ (Α.Ε.) με επωνυμία: ΜΠΕΣΟΝ ΜΕΑΡΑ Α.Ε. – 

ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ με αντικείμενο 
εργαςιϊν: ΕΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ – ΑΔΡΑΝΗ ΤΛΙΚΑ με ζδρα: 2°  ΧΛΜ ΜΟΙΡΩΝ – ΣΤΜΠΑΚΙΟΤ 
με Σ.Κ.: 70400  ΜΟΙΡΕ με Α.Φ.Μ.: 094091138 – με ΔΟΤ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ με ΣΗΛ.: 28920 23802 
– με FAX: 28920 23048, ωσ προςωρινόσ ανάδοχοσ, για τθν ςφναψθ τθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο «Προμικεια  ςκυροδζματοσ για τθν τςιμεντόςτρωςθ 
δρόμων ςτθν περιοχι «Καβοφςα» Δ.Κ. Πθγαϊδακίων», ζναντι τθσ προςφερόμενθσ τιμισ: 
ποςό των 29.932,00 ςε Ευρϊ, για τθν ςυμβατικι αξία του ςυνόλου των ειδϊν τθσ 
προμικειασ, Φ.Π.Α. ποςό των 7.183,68  ςε Ευρϊ,  ποςό των 37.115,68  ςε Ευρϊ, για τθν 
ςυμβατικι ςυνολικι αξία του ςυνόλου των ειδϊν τθσ προμικειασ, ωσ εξισ: 

 

α/α Περιγραφι Προςφερόμενου 
είδουσ 

Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Προςφερόμενου 
είδουσ 

Ποςότθτα 
Προςφερόμενου 

είδουσ 

Σιμι  
Μονάδασ 

Προςφερόμενου 
είδουσ 

Δαπάνθ   
ποςότθτασ για 

κάκε 
προςφερόμενο 

είδοσ  

1 κυρόδεμα κατθγορίασ 
C16/20 κατθγορίασ ζκκεςθσ 
X0 μετά τθσ μεταφοράσ ζωσ 
10 Km από τθν ζδρα του 
Διμου. 

μ3 320,00 67,00 € 21.440,00 € 

2 Προςαφξθςθ μεταφοράσ 1Μ3 
ςκυροδζματοσ ανά 5 Km. 

μ3/5 Km  960,00 3,00 € 2.880,00 € 

3 Συποποιθμζνο δομικό 
πλζγμα Σ131 μετά τθσ 
τμθματικισ μεταφοράσ του 
επί τόπου του ζργου, 
ανεξαρτιτωσ απόςταςθσ. 

Kg 5.612,30 1,00 € 5.612,00 € 

 Αξία ςυνολικισ 
ποςότθτασ για τα 
προςφερόμενα 

είδθ: 

29.932,00 € 

ΦΠΑ 24%: 7.183,68 € 

υνολικι αξία  
ποςότθτασ για τα 
προςφερόμενα 

είδθ: 

37.115,68 € 

 

Η Οικονομικι Επιτροπι λαμβάνοντασ υπόψθ τθσ: 

 

Α. Σισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, με τισ οποίεσ  διενεργείται ο διαγωνιςμόσ και θ ςφμβαςθ προμικειασ: 
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1. Οι διατάξεισ του βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Αϋ), άρκρα 3-221 

όςον αφορά τισ διατάξεισ που διζπουν τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν, όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει, και ιδιαίτερα τισ διατάξεισ τθσ ενότθτασ  3: «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
κάτω των ορίων» - του άρκρου 116: «Επιλογι των διαδικαςιϊν»  και του άρκρου 117: 
«υνοπτικόσ διαγωνιςμόσ», 

2. Οι διατάξεισ του άρκρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεφχοσ Α’): «Άςκθςθ 
υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ 
και άλλεσ διατάξεισ», 

3. Οι διατάξεισ του άρκρου 58 «Αρμοδιότθτεσ Δθμάρχου» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/07.06.2010 τεφχοσ Α'): Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ" , όπωσ θ περίπτωςθ ι' τθσ παρ.1 προςτζκθκε με τθν 
παρ.3 του άρκρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεφχοσ Α') και όπωσ θ 

περίπτωςθ ε' τθσ παρ. 1 αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 1 του άρκρου 203 «Διατάκτθσ 
ςτουσ Ο.Σ.Α. α' βακμοφ» του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεφχοσ Α'),   

4. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 1 πρϊτο εδάφιο  του άρκρου 206 «Διαδικαςτικοφ χαρακτιρα 
ρυκμίςεισ ςχετικζσ με τθν οικονομικι λειτουργία των διμων»  του N. 4555/18 (ΦΕΚ 
133/19.07.2018 τεφχοσ Α'): «Δεν απαιτείται απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου για τθν 
εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ζργου, προμικειασ ι γενικισ 
υπθρεςίασ. Για τθν εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκπόνθςθσ 
μελετϊν, απαιτείται.......... Για τθν προκιρυξθ αρχιτεκτονικϊν διαγωνιςμϊν με τθν 
απονομι βραβείων, κακϊσ και καλλιτεχνικϊν ζργων απαιτείται....... Για τθν προκιρυξθ 
αρχιτεκτονικϊν διαγωνιςμϊν με τθν απονομι βραβείων, κακϊσ και καλλιτεχνικϊν ζργων 
απαιτείται ...... », 

5. Οι διατάξεισ του άρκρου 72 «Οικονομικι επιτροπι - Αρμοδιότθτεσ» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87/07.06.2010 τεφχοσ Α'):Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ- Πρόγραμμα Καλλικράτθσ, όπωσ θ περίπτ. δ' τθσ παρ. 1 αντικαταςτάκθκε από 
τθν παρ. 3 του άρκρου 203 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεφχοσ Α') και ιδίωσ τθν 
διάταξθ τθσ περίπτωςθσ ε) τθσ παρ. 1: «με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 4 του 
παρόντοσ, καταρτίηει τουσ όρουσ, ςυντάςςει τθ διακιρυξθ, διεξάγει και κατακυρϊνει όλεσ 
τισ δθμοπραςίεσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Για τθ διεξαγωγι των δθμοπραςιϊν 
και τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν μπορεί να ςυγκροτεί επιτροπζσ, από μζλθ τθσ, 
δθμοτικοφσ ι δθμόςιουσ υπαλλιλουσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ»,   

6. Οι διατάξεισ του τελευταίου εδαφίου τθσ παρ. 9 του άρκρου 209: Προμικειεσ–Τπθρεςίεσ–
Μελζτεσ του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεφχοσ Α') Δθμοτικόσ & Κοινοτικόσ 
Κϊδικασ »,  όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 13 του άρκρου 20 του Ν. 3731/08 και 
διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ 38 τθσ παρ.  1 του άρκρου 377 του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Αϋ): «Για τθ ςυνοπτικι διαδικαςία (πρόχειρο διαγωνιςμό) 
απαιτείται απόφαςθ τθσ δθμαρχιακισ επιτροπισ ι του κοινοτικοφ ςυμβουλίου, του 
διοικθτικοφ ςυμβουλίου ςυνδζςμων, νομικϊν τουσ προςϊπων δθμοςίου δικαίου και 
ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα ςυνταςςόμενα τεφχθ», 

7. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 4  του άρκρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπωσ αναδιατυπϊκθκε με 
τθν παρ. 3 του άρκρου 22 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/23.02.2007 τεφχοσ Αϋ) και ιδίωσ τθν 
παρ. 6 τθσ με αρικμό Εγκυκλίου 25 του Τπουργείου Εςωτερικϊν Δθμόςιασ  Διοίκθςθσ & 
Αποκζντρωςθσ, 

8. Οι διατάξεισ του  Ν. 4250/2014 "Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ 
Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ" (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ, 

https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-209-����������-���������-�������/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-209-����������-���������-�������/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3463__06_fek_114__08-06-2006_teyxos_a_dhmotikos__koinotikos_kwdikas/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3463__06_fek_114__08-06-2006_teyxos_a_dhmotikos__koinotikos_kwdikas/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3463__06_fek_114__08-06-2006_teyxos_a_dhmotikos__koinotikos_kwdikas/
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9. Οι διατάξεισ του  Ν. 4129/2013 (Α’ 52) "Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
υνζδριο", 

10. Οι διατάξεισ του  Ν. 4013/2011 (Α’ 204) "φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων… ", 

11. Οι διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) "Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 
οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ", 

12. Σισ διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ», 
13. Σισ διατάξεισ του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και 

άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 
14. Σισ διατάξεισ του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα 

και Πολιτιςτικά Θζματα», 

15. Σισ διατάξεισ του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε 
δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία», 

16. Σισ διατάξεισ του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», 
17. Οι διατάξεισ τθσ με αρικμό 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ 
του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

18. Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, κακϊσ και 
λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά 
τεφχθ τθσ παροφςασ κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Π.Δ., 
Τ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικζσ 
αποφάςεισ που εκδίδονται μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 
ςφμφωνα με το άρκρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελοφν μζροσ του εφαρμοςτζου 
κεςμικοφ πλαιςίου τθσ. 
 

Β.  ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΟΤ ΔΙΕΠΕΙ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΚΑΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
(Κανονιςτικζσ πράξεισ - Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ): 
 

1. Σθν με αρικμό 214/01-10-2018 με ΑΔΑ: 6ΦΘ6ΩΗ1-1ΨΞ Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ Διμου Φαιςτοφ, ειςθγθτικοφ χαρακτιρα, που αφορά τθν αποδοχι 
χρθματοδότθςθσ ποςοφ των 38.000,00 ςε Ευρϊ για τθν υλοποίθςθ του ζργου: 
«Προμικεια ςκυροδζματοσ για τθν τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτθν περιοχι «ΚΑΒΟΤΑ» 
Δ.Κ. ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΩΝ» ςε βάροσ του Κ.Α. 2014ΕΠ50200001 τθσ ΑΕΠ 502 τθσ Περιφζρειασ 
Κριτθσ, τθν τροποποίθςθ του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2018 του Διμου 
Φαιςτοφ με εγγραφι ςτο ςκζλοσ των εςόδων με δθμιουργία νζου Κ.Α. 1322.0062 με τίτλο 
«Προμικεια ςκυροδζματοσ για τθν τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτθν περιοχι «ΚΑΒΟΤΑ» 
Δ.Κ. ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΩΝ» ποςοφ των 38.000,00 ςε Ευρϊ, τθν εγγραφι ςτο ςκζλοσ των εξόδων 
με δθμιουργία νζου Κ.Α.64.7135.0002  με τίτλο «Προμικεια ςκυροδζματοσ για τθν 
τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτθν περιοχι «ΚΑΒΟΤΑ» Δ.Κ. ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΩΝ» ποςοφ των 
38.000,00 ςε Ευρϊ και τθν τροποποίθςθ του τεχνικοφ προγράμματοσ 2018 του Διμου 
Φαιςτοφ με εγγραφι ςτο παράρτθμα «Σ.Κ.  ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΩΝ», Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ του ζργου με 
τίτλο «Προμικεια ςκυροδζματοσ για τθν τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτθν περιοχι 
«ΚΑΒΟΤΑ» με α/α 13. 
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2. Σθν με αρικμό 153/05-10-2018 με ΑΔΑ: 96ΧΦΩΗ1-4Ν4 Απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου 
Φαιςτοφ, που αφορά τθν αποδοχι χρθματοδότθςθσ ποςοφ των 38.000,00 ςε Ευρϊ για τθν 
υλοποίθςθ του ζργου: «Προμικεια ςκυροδζματοσ για τθν τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτθν 
περιοχι «ΚΑΒΟΤΑ» Δ.Κ. ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΩΝ» ςε βάροσ του Κ.Α. 2014ΕΠ50200001 τθσ ΑΕΠ 502 
τθσ Περιφζρειασ Κριτθσ, τθν τροποποίθςθ του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2018 
του Διμου Φαιςτοφ με εγγραφι ςτο ςκζλοσ των εςόδων με δθμιουργία νζου Κ.Α. 
1322.0062 με τίτλο «Προμικεια ςκυροδζματοσ για τθν τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτθν 
περιοχι «ΚΑΒΟΤΑ» Δ.Κ. ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΩΝ» ποςοφ των 38.000,00 ςε Ευρϊ, τθν εγγραφι ςτο 
ςκζλοσ των εξόδων με δθμιουργία νζου Κ.Α.64.7135.0002  με τίτλο «Προμικεια 
ςκυροδζματοσ για τθν τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτθν περιοχι «ΚΑΒΟΤΑ» Δ.Κ. 
ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΩΝ» ποςοφ των 38.000,00 ςε Ευρϊ και τθν τροποποίθςθ του τεχνικοφ 
προγράμματοσ 2018 του Διμου Φαιςτοφ με εγγραφι ςτο παράρτθμα «Σ.Κ.  
ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΩΝ», Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ του ζργου με τίτλο «Προμικεια ςκυροδζματοσ για τθν 
τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτθν περιοχι «ΚΑΒΟΤΑ» με α/α 13. 

3. Σθν με αρικμό πρωτοκόλλου 15140/30-10-2018 με ΑΔΑ: ΩΘΩΦΟΡ1Θ-2ΨΜ Απόφαςθ τθσ 
υντονίςτριασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ, που αφορά τθν ζγκριςθ 
νομιμότθτασ τθσ με αρικμό 153/05-10-2018 Απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου Φαιςτοφ, 
κατόπιν ελζγχου, αναφορικά με τθν τροποποίθςθ του εκτελοφμενου προχπολογιςμοφ με 
τθ δθμιουργία Κ.Α. εξόδων.  

4. Σθν με αρικμό 47/2018 Μελζτθ Προμικειασ με τίτλο «Προμικεια ςκυροδζματοσ για τθν 
τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτουσ Καλοφσ Λιμζνεσ τθσ Δ.Κ. Πθγαϊδακίων», Προχπολογιςμοφ: 
38.000,00 ςε ΕΤΡΩ , τθσ Διεφκυνςθσ Πολεοδομίασ & Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου 
Φαιςτοφ.  

5. Σο με αρικμό πρωτοκόλλου: 15020/05-12-2018 με ΑΔΑΜ: 18REQ004127337 2018-12-05 

ζγγραφο του Γραφείου Προμθκειϊν τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου 
Φαιςτοφ, που αφορά τθν υποβολι πρωτογενοφσ αιτιματοσ για  ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και 
τθ διάκεςθ πίςτωςθσ κακϊσ και ςτθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ ανάλθψθσ 
υποχρζωςθσ για τθν προχπολογιηόμενθ δαπάνθ τθσ Προμικειασ ςκυροδζματοσ για τθν 
τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτθν περιοχι «ΚΑΒΟΤΑ» τθσ Δ.Κ. Πθγαϊδακίων. 

6. Σθν με αρικμό 341/10-12-2018 με αρικμό πρωτοκόλλου: 15722/17-12-2018 με ΑΔΑΜ:  
18REQ004219101 2018-12-18 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ, εκδοκείςα από τον 
Διμαρχο Φαιςτοφ, που αφορά τθν  ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και τθ διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ 
των 38.000,00 ςε Ευρϊ ςε βάροσ του Κ.Α. 64.7135.0002 με τίτλο «Προμικεια 
ςκυροδζματοσ για τθν τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτθν περιοχι «ΚΑΒΟΤΑ» τθσ Δ.Κ. 
Πθγαϊδακίων» ςτο ςκζλοσ των εξόδων του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2018 του 
Διμου Φαιςτοφ, για τθν δαπάνθ  τθσ Προμικειασ ςκυροδζματοσ για τθν τςιμεντόςτρωςθ 
δρόμων ςτθν περιοχι «ΚΑΒΟΤΑ» τθσ Δ.Κ. Πθγαϊδακίων. 

7. Σθν με αρικμό296/20-12-2018 με ΑΔΑ: Ω9ΓΘΩΗ1-Μ2Λ Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ του Διμου Φαιςτοφ, με τθν οποία:α) Εγκρίνεται θ διενζργεια τθσ προμικειασ 
με τίτλο «Προμικεια ςκυροδζματοσ για τθν τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτουσ Καλοφσ 
Λιμζνεσ τθσ Δ.Κ. Πθγαϊδακίων», εκτιμϊμενθσ αξίασ: 30.645,16ςε Ευρϊ (χωρίσ το ΦΠΑ 
24%), β) Εγκρίνεται, ωσ διαδικαςία διενζργειασ τθσ προμικειασ με τίτλο «Προμικεια 
ςκυροδζματοσ για τθν τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτουσ Καλοφσ Λιμζνεσ τθσ Δ.Κ. 
Πθγαϊδακίων», θ διαδικαςία του άρκρου 117 «υνοπτικόσ διαγωνιςμόσ» του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Αϋ), όπωσ το  εντόσ των ειςαγωγικϊν πρϊτο 
εδάφιο τθσ παρ. 2 αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 3 του άρκρου 47 του Ν. 4472/17 (ΦΕΚ 
74/19.05.2017 τεφχοσ Α'), εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ είναι κατϊτερθ από το 
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ποςό των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, γ) 
Επιλζγεται, ωσ κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ με τίτλο «Προμικεια ςκυροδζματοσ 
για τθν τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτουσ Καλοφσ Λιμζνεσ τθσ Δ.Κ. Πθγαϊδακίων»,  θ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςει τιμισ ανά είδοσ, δ) 
Εγκρίνονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζστθσ προμικειασ με τίτλο«Προμικεια ςκυροδζματοσ 
για τθν τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτουσ Καλοφσ Λιμζνεσ τθσ Δ.Κ. Πθγαϊδακίων», όπωσ είχαν 
κακοριςτεί ςτθν με αρικμό 47/2018 Μελζτθ Προμικειασ με ςυνοπτικό διαγωνιςμό με 
τίτλο «Προμικεια ςκυροδζματοσ για τθν τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτουσ Καλοφσ Λιμζνεσ 
τθσ Δ.Κ. Πθγαϊδακίων», Προχπολογιςμοφ: 38.000,00 ςε ΕΤΡΩ, τθσ Διεφκυνςθσ 
Πολεοδομίασ & Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν  του Διμου Φαιςτοφ (παρ. 7  του άρκρου 54 του Ν. 
4412/2016), ε) Εγκρίνονται τα ςυνταςςόμενα ςυμβατικά ζγγραφα τθσ προμικειασ  με 
τίτλο «Προμικεια ςκυροδζματοσ για τθν τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτουσ Καλοφσ Λιμζνεσ 
τθσ Δ.Κ. Πθγαϊδακίων», Προχπολογιςμοφ: 38.000,00 ςε ΕΤΡΩ (παρ. 9  του άρκρου 209 του 
Ν.3463/2006), η) Καταρτίηονται οι όροι και ςυντάςςετε θ διακιρυξθ ςυνοπτικοφ 
διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ προμθκευτι  εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ με 
τίτλο«Προμικεια ςκυροδζματοσ για τθν τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτουσ Καλοφσ Λιμζνεσ 
τθσ Δ.Κ. Πθγαϊδακίων»,εκτιμϊμενθσ αξίασ: 30.645,16ςε Ευρϊ (περίπτωςθ  ε) τθσ παρ. 1 
του άρκρου 72  του Ν. 3852/2010). 

8. Σθν με αρικμό 290/20-12-2018 με ΑΔΑ: 6ΠΟΗΩΗ1-42Π Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ 
του Διμου Φαιςτοφ, που αφορά τθν ςυγκρότθςθ ςυλλογικοφ οργάνου («γνωμοδοτικό 
όργανο») - «Επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ»,ςτα πλαίςια  διενζργειασ και 
ανάκεςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο «Προμικεια ςκυροδζματοσ για 
τθν τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτουσ Καλοφσ Λιμζνεσ τθσ Δ.Κ. Πθγαϊδακίων»,εκτιμϊμενθσ 
αξίασ: 30.645,16ςε Ευρϊ (χωρίσ το ΦΠΑ 24%), με τθν Διαδικαςία τουυνοπτικοφ 
Διαγωνιςμοφ, κακϊσ και τθν ςυγκρότθςθ ςυλλογικοφ οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - 
«Επιτροπι αξιολόγθςθσ ενςτάςεων», προκειμζνου να εξετάςει και να γνωμοδοτιςει για 
τισ προβλεπόμενεσ ςτο άρκρο 127: «Ενςτάςεισ που αςκοφνται κατά τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων με εκτιμϊμενθ αξία κατϊτερθ ι ίςθ των εξιντα χιλιάδων 
(60.000) ευρϊ (χωρίσ Φ.Π.Α.) – Παράβολο» του Ν. 4412/2016, ενςτάςεισ κατά πράξθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ και κατά τθσ διακιρυξθσ. 

9. Σθν με αρικμό πρωτοκόλλου: 16370/31-12-2018 με ΑΔΑΜ: 18PROC004291879 2018-12-31 

Διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ςφναψθφμβαςθσ Προμικειασ με τίτλο 
«Προμικεια κυροδζματοσ για τθν τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτουσ Καλοφσ Λιμζνεσ τθσ 
Δ.Κ. Πθγαϊδακίων»,εκτιμϊμενθσ αξίασ χωρίσ το ΦΠΑ 24%: ποςοφ των 30.645,16 ςε Ευρϊ. 

10. Σθν με αρικμό πρωτοκόλλου: 16370/31-12-2018 με ΑΔΑ:78ΘΩΗ1-ΨΙΙ Προκιρυξθ 
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ςφναψθφμβαςθσ Προμικειασ με τίτλο «Προμικεια 
κυροδζματοσ για τθν τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτουσ Καλοφσ Λιμζνεσ τθσ Δ.Κ. 
Πθγαϊδακίων»,εκτιμϊμενθσ αξίασ χωρίσ το ΦΠΑ 24%: ποςοφ των 30.645,16 ςε Ευρϊ. 

11. Η με αρικμό πρωτοκόλλου: 444/14-01-2019 μοναδικι προςφορά τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ 
(Α.Ε.) με επωνυμία: ΜΠΕΣΟΝ ΜΕΑΡΑ Α.Ε. – ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ με αντικείμενο εργαςιϊν: ΕΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ – ΑΔΡΑΝΗ 
ΤΛΙΚΑ με ζδρα: 2°  ΧΛΜ ΜΟΙΡΩΝ – ΣΤΜΠΑΚΙΟΤ με Σ.Κ.: 70400  ΜΟΙΡΕ με Α.Φ.Μ.: 
094091138 – με ΔΟΤ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ με ΣΗΛ.: 28920 23802 – με FAX: 28920 23048,για τθν 
προμικεια ςκυροδζματοσ για τθν τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτουσ Καλοφσ Λιμζνεσ τθσ Δ.Κ. 
Πθγαϊδακίων, ςτα πλαίςια ςυμμετοχισ τθσ με αρικμό πρωτοκόλλου: 16370/31-12-2018 με 
ΑΔΑΜ: 18PROC004291879 2018-12-31 Διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν 
ςφναψθφμβαςθσ Προμικειασ με τίτλο «Προμικεια κυροδζματοσ για τθν 
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τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτουσ Καλοφσ Λιμζνεσ τθσ Δ.Κ. Πθγαϊδακίων»,εκτιμϊμενθσ αξίασ 
χωρίσ το ΦΠΑ 24%: ποςοφ των 30.645,16 ςε Ευρϊ. 

12. Σο με αρικμό 1º: «Πρακτικό διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ ανάδειξθσ προςωρινοφ 
αναδόχου για τθν ςφναψθ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο «Προμικεια  
ςκυροδζματοσ για τθν τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτθν περιοχι «Καβοφςα» Δ.Κ. 
Πθγαϊδακίων», με θμερομθνία 15-01-2019, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 12:00:00 (λιξθ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν), το οποίο ςυνζταξε το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο 
(«γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ», 
ςυγκροτοφμενο με τθν με αρικμό 290/20-12-2018 με ΑΔΑ: 6ΠΟΗΩΗ1-42Π Απόφαςθ 
Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Φαιςτοφ.    

 

 

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α     αποφαςίηει 
 

1. Σθν  ζγκριςθ του με αρικμό 1º: «Πρακτικό διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ ανάδειξθσ 
προςωρινοφ αναδόχου για τθν ςφναψθ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο 
«Προμικεια  ςκυροδζματοσ για τθν τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτθν περιοχι «Καβοφςα» 
Δ.Κ. Πθγαϊδακίων», με θμερομθνία 15-01-2019, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 12:00:00 (λιξθ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν), το οποίο ςυνζταξε το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο 
(«γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ», και θ 
επικφρωςθ των αποτελεςμάτων κατά το α’ ςτάδιο: αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικισ προςφοράσ και κατά το ςτάδιο β’ : 
αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ, ςτα πλαίςια διενζργειασ 
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ςφναψθ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο 
«Προμικεια  ςκυροδζματοσ για τθν τςιμεντόςτρωςθ δρόμων ςτθν περιοχι «Καβοφςα» 
Δ.Κ. Πθγαϊδακίων», εκτιμϊμενθσ αξίασ χωρίσ το ΦΠΑ 24%: ποςοφ των 30.645,16 ςε Ευρϊ, 
και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, 
μόνο βάςει τθσ τιμισ ανά είδοσ. 

2. Σθν  ανάδειξθ τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ (Α.Ε.) με επωνυμία: ΜΠΕΣΟΝ ΜΕΑΡΑ Α.Ε. – 

ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ με αντικείμενο 
εργαςιϊν: ΕΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ – ΑΔΡΑΝΗ ΤΛΙΚΑ με ζδρα: 2°  ΧΛΜ ΜΟΙΡΩΝ – ΣΤΜΠΑΚΙΟΤ 
με Σ.Κ.: 70400  ΜΟΙΡΕ με Α.Φ.Μ.: 094091138 – με ΔΟΤ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ με ΣΗΛ.: 28920 23802 
– με FAX: 28920 23048, ωσ προςωρινόσ ανάδοχοσ, για τθν ςφναψθ τθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο «Προμικεια  ςκυροδζματοσ για τθν τςιμεντόςτρωςθ 
δρόμων ςτθν περιοχι «Καβοφςα» Δ.Κ. Πθγαϊδακίων», ζναντι τθσ προςφερόμενθσ τιμισ: 
ποςό των 29.932,00 ςε Ευρϊ, για τθν ςυμβατικι αξία του ςυνόλου των ειδϊν τθσ 
προμικειασ, Φ.Π.Α. ποςό των 7.183,68  ςε Ευρϊ,  ποςό των 37.115,68  ςε Ευρϊ, για τθν 
ςυμβατικι ςυνολικι αξία του ςυνόλου των ειδϊν τθσ προμικειασ, ωσ εξισ: 

 

α/α Περιγραφι Προςφερόμενου 
είδουσ 

Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Προςφερόμενου 
είδουσ 

Ποςότθτα 
Προςφερόμενου 

είδουσ 

Σιμι  
Μονάδασ 

Προςφερόμενου 
είδουσ 

Δαπάνθ   
ποςότθτασ για 

κάκε 
προςφερόμενο 

είδοσ  

1 κυρόδεμα κατθγορίασ 
C16/20 κατθγορίασ ζκκεςθσ 
X0 μετά τθσ μεταφοράσ ζωσ 
10 Km από τθν ζδρα του 
Διμου. 

μ3 320,00 67,00 € 21.440,00 € 

2 Προςαφξθςθ μεταφοράσ 1Μ3 
ςκυροδζματοσ ανά 5 Km. 

μ3/5 Km  960,00 3,00 € 2.880,00 € 
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3 Συποποιθμζνο δομικό 
πλζγμα Σ131 μετά τθσ 
τμθματικισ μεταφοράσ του 
επί τόπου του ζργου, 
ανεξαρτιτωσ απόςταςθσ. 

Kg 5.612,30 1,00 € 5.612,00 € 

 Αξία ςυνολικισ 
ποςότθτασ για τα 
προςφερόμενα 

είδθ: 

29.932,00 € 

ΦΠΑ 24%: 7.183,68 € 

υνολικι αξία  
ποςότθτασ για τα 
προςφερόμενα 

είδθ: 

37.115,68 € 

 

 

 

Η απόφαςθ αυτι πιρε αφξοντα αρικμό 13/2019 

      Αφοφ αναγνϊςτθκε 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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