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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ  

 

Αρικ.Αποφ 14/2019 

 

 

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. Ζγκριςθ πρακτικοφ διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με ανοικτι διαδικαςία για τθν 
επιλογι αναδόχου καταςκευισ του ζργου: « Καταςκευι τοιχίου ςτο Νεκροταφείου Καμαρών» 

 

 

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

ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ από τθν Δ/νςθ Πολεοδομίασ & Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν  του Διμου, μασ 
διαβιβάςτθκε το πρακτικό διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με ανοικτι διαδικαςία για τθν 
επιλογι αναδόχου καταςκευισ του ζργου: « Καταςκευι τοιχίου ςτο Νεκροταφείου Καμαρϊν»,  

που ζχει ωσ εξισ: 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ 

Διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με ανοικτι διαδικαςία για τθν επιλογι αναδόχου 

καταςκευισ του ζργου «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΙΧΙΟΤ ΣΟ ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩΝ» (Α.Μ 44/2018)  Οι 

παρακάτω υπογράφοντεσ: 

1. Ανωγειανάκθ Μαρία, Πολιτικόσ Μθχανικόσ Σ.Ε3 (Πρόεδροσ)  

2. Φλουρισ Εμμανουιλ, Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ Σ.Ε4 (Μζλοσ)  
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3. Χαρωνίτθσ Γρθγόριοσ, Πολιτικόσ Μθχανικόσ Σ.Ε3 (Μζλοσ)  

ωσ μζλθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ  (άρκρο 221 του Ν. 4412/2016) θ μεν πρϊτθ ωσ πρόεδροσ, ο 

δεφτεροσ και ο τρίτοσ ωσ μζλθ,  ςφμφωνα με το υπ’ αρικμ. πρωτ. 12054/10-10-2018 πρακτικό 

κλιρωςθσ τθσ Δ/νςθσ Πολεοδομίασ και Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν Διμου Φαιςτοφ και ςφμφωνα με τθν 

υπ’ αρικμό 236/2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Φαιςτοφ, ςυνιλκαμε 

ςιμερα ςτθν ζδρα του Διμου Φαιςτοφ για τθν διενζργεια  του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με 

ανοικτι διαδικαςία για τθν επιλογι αναδόχου καταςκευισ του ζργου: «Καταςκευι τοιχίου ςτο 

Νεκροταφείο Καμαρών» (αρ. πρωτ. 16197/27-12-2018 Περιλθπτικισ Διακιρυξθσ/ ΑΔΑΜ: 

18PROC004274422 2018-12-27). 

Με τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ θ Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ κάλεςε τουσ ενδιαφερόμενουσ 

να επιδϊςουν τισ προςφορζσ τουσ. 

Μετά το πζρασ τθσ ϊρασ που ορίηεται από τουσ όρουσ τθσ αναλυτικισ διακιρυξθσ, δθλαδι 

μετά τισ  10.00 π.μ,  κθρφχτθκε θ λιξθ τθσ παράδοςθσ των φακζλων και αφοφ θ Πρόεδροσ τθσ 

επιτροπισ διαγωνιςμοφ επικοινϊνθςε με το πρωτόκολλο του Διμου Φαιςτοφ και διαπίςτωςε ότι 

δεν ζχουν υποβλθκεί άλλεσ προςφορζσ για τον εν λόγω διαγωνιςμό,     ξεκίνθςε θ διαδικαςία 

αποςφράγιςθσ, θ καταγραφι και ο ζλεγχοσ ορκισ ςυμπλιρωςθσ των δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ. 

Ενϊπιον τθσ επιτροπισ προςιλκαν και υπζβαλαν προςφορά οι οικονομικοί φορείσ κατά  

ςειρά κατάκεςθσ, όπωσ προκφπτει από τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ I ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 

ΠΙΝΑΚΑ Ι : ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

υνοδεφει το με θμερομθνία 23/01/2019 πρακτικό διεξαγωγισ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ  
ανοικτισ διαδικαςίασ για τθν επιλογι αναδόχου  

καταςκευισ του ζργου «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΙΧΙΟΤ ΣΟ ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩΝ» 

α/
α 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

 ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΦΟΡΕΑ 

 

ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕ
ΝΟ 

 ΕΚΠΡΟΩΠΟ 

ΑΔΣ 

 

ΠΣΤΧΙΟ 

 

ΤΠΟΒΛΗΘΕΝΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΣΑΞΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

1. 

ΣΙΚΟΛΙΔΑΚΗ 

ΛΑΜΠΡΟ 

Ο ΙΔΙΟ 

ΑΔΣ: AM 465900 
A2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

1. Γραμμάτιο ςφςταςθσ 
παρακατακικθσ (Νο 2745/14-

01-2019) 

2. ΣΕΤΔ υπογεγραμμζνο 

3. Βεβαίωςθ Μ.Ε.Ε.Π ςε ιςχφ 

2. ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ 
Η ΙΔΙΑ 

ΑΔΣ: AB 954670 
Α2  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

1. Εγγυθτικι ςυμμετοχισ ΣΜΕΔΕ 
(e-37986/10-01-2019) 

2. ΣΕΤΔ υπογεγραμμζνο 

3. Βεβαίωςθ Μ.Ε.Ε.Π ςε ιςχφ 

3. Ι.Κ ΧΡΙΣΑΚΗ Α.Ε ΧΡΙΣΑΚΗ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 

4
θ
 

 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

1. Εγγυθτικι ςυμμετοχισ ΣΜΕΔΕ 
(e-38139/11-01-2019) 

ΑΔΑ: ΩΖ2ΕΩΗ1-1Υ5



3 

 

ΑΔΣ: AN 926796 2. ΣΕΤΔ υπογεγραμμζνο 

3. Πρακτικό ςυνεδρίαςθσ Δ. 
ςυμμετοχισ & εκπροςϊπθςθσ 
(αρ. 1397/7-1-2019) 

4. Βεβαίωςθ Μ.Ε.Ε.Π ςε ιςχφ 

5. Ενθμερότθτα πτυχίου ςε ιςχφ 

4. 

Μ. ΑΠΟΣΟΛΙΔΗ 

& ΙΑ Ε.Ε 

ΑΠΟΣΟΛΙΔΗ  
ΜΙΧΑΗΛ 

ΑΔΣ: AN 464201 

1
θ
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1. ΣΕΤΔ υπογεγραμμζνο 

5. 

ΠΕΣΕΙΝΑΡΑΚΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟ 

Ο ΙΔΙΟ 

ΑΔΣ: AK 477589 
Α2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

1. Εγγυθτικι ςυμμετοχισ ΣΜΕΔΕ 
(αρ. 174643/10-01-2019) 

2. ΣΕΤΔ υπογεγραμμζνο 

3. Βεβαίωςθ Μ.Ε.Ε.Π ςε ιςχφ 

4. Τπεφκυνθ διλωςθ 
ανεκτζλεςτου 

Μετά τθν αποςφράγιςθ του ςυνόλου των φακζλων και τθν καταγραφι των δικαιολογθτικϊν και 

κατά το επόμενο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ θ Επιτροπι διαγωνιςμοφ παρουςία των διαγωνιηομζνων 

προχϊρθςε ςτθν αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν πλθν του οικονομικοφ φορζα με τθν 

επωνυμία Μ. ΑΠΟΣΟΛΙΔΗ & ΙΑ Ε.Ε  ο οποίοσ αποκλείεται από τθν ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ 

λόγω μθ υποβολισ τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ, όπωσ ορίηεται ςτθν περ. 11 τθσ περιλθπτικισ 

διακιρυξθσ και ςτο άρκρο 15 (εγγφθςθ ςυμμετοχισ) τθσ αναλυτικισ διακιρυξθσ του ζργου. Η 

αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν ζγινε κατά ςειρά κατάκεςθσ , ανακοινϊκθκε το ενιαίο 

ποςοςτό ζκπτωςθσ από τθν Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, κατόπιν ελζγχου τθσ ολόγραφθσ 

και αρικμθτικισ αναγραφισ για κάκε μια απ’ αυτζσ και ακολοφκθςε θ μονογραφι τουσ από όλα 

τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

Κατόπιν των ανωτζρω θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταρτίηει τον  ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ ΠΑΡΑΔΕΚΣΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΙΑ (ξεκινϊντασ από τθ χαμθλότερθ), των 

οικονομικϊν φορζων των οποίων οι προςφορζσ τουσ κρίκθκαν παραδεκτζσ. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ : ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΔΕΚΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΙΑ 

υνοδεφει το με θμερομθνία 23/01/2019 πρακτικό διεξαγωγισ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ 
ανοικτισ διαδικαςίασ για τθν επιλογι αναδόχου καταςκευισ του ζργου 

«ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΙΧΙΟΤ ΣΟ ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩΝ» 

α/α 
ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΑ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΠΙ ΣΟΙ ΕΚΑΣΟ (%) 
ΕΚΠΣΩΗ 

1 ΠΕΣΕΙΝΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 18 

2 ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ 23 

3 

 
ΣΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΛΑΜΠΡΟ 26 

4 Ι.Κ ΧΡΙΣΑΚΗ Α.Ε 36 
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Βάςει όλων των παραπάνω προςωρινόσ μειοδότθσ αναδεικνφεται θ εταιρεία Ι.Κ. ΧΡΙΣΑΚΗ Α.Ε, θ 

οποία προςζφερε τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ 

(χαμθλότερθ τιμι), με ζκπτωςθ 36,00% και με δαπάνθ 19.199,99 € (με Φ.Π.Α 24%). Η ςυνολικι 

δαπάνθ του ζργου μετά τθν ζκπτωςθ αναλφεται ωσ εξισ: 

  
 ΤΝΟΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ             11.201,73 €  

  ΟΦΕΛΟ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 18%:              2.016,31 €  

  ΑΘΡΟΙΜΑ:             13.218,04 €  

  ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ (15% ):               1.982,70 €  

  ΔΗΜΟΠΡΑΣΟΤΜΕΝΟ ΠΟΟ:              15.200,74 €  

  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ:                   283,12 €  

  ΤΝΟΛΟ:             15.483,86 €  

  ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%:               3.716,13 €  

  ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (Ε ΕΤΡΩ):             19.199,99 €  
 

Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ επικοινϊνθςε με τουσ εκδότεσ που αναγράφονται ςτισ 

υποβλθκείςεσ εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ και διαπίςτωςε τθν εγκυρότθτα τουσ. 

 ε ςυνζχεια των ανωτζρω ολοκλθρϊνεται το παρόν πρακτικό και θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 

ειςθγείται τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτον μειοδότθ, τθν εταιρεία Ι.Κ ΧΡΙΣΑΚΗ Α.Ε με ενιαίο 

ποςοςτό ζκπτωςθσ 36,00%. 

 Σο παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και 

αποςτζλλεται ςτθν αρμόδια προσ ζγκριςθ, Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Φαιςτοφ. 

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

   

 

 Η  Οικονομικι Επιτροπι, αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ του Προζδρου και ζλαβε υπόψθ τισ 
τοποκετιςεισ των μελϊν τθσ, κακϊσ τισ διατάξεισ του  Ν.4412/2016 και 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 
 

Σθν ζγκριςθ 1ου πρακτικοφ επιτροπισ διαγωνιςμοφ Διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με 
ανοικτι διαδικαςία για τθν επιλογι αναδόχου καταςκευισ του ζργου «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΙΧΙΟΤ ΣΟ 
ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩΝ» (Α.Μ 44/2018) , κατά το οποίο ΠΡΟΩΡΙΝΟ ανάδοχοσ του 
διαγωνιςμοφ είναι θ εταιρεία  με τθν επωνυμία: Ι.Κ ΧΡΙΣΑΚΗ Α.Ε με ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ 
36,00%. 

 

Σθν κοινοποίθςθ  τθσ απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό 
ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο . 

Καηά ηηρ ανωηέπω απόθαζηρ σωπεί ένζηαζη, ζύμθωνα με ηο άπθπο 4.3 ηηρ ζσεηικήρ διακήπςξηρ 
και ηο N. 4412/2016. 

5 Μ. ΑΠΟΣΟΛΙΔΗ & ΙΑ Ε.Ε ΑΠΟΚΛΕΙΕΣΑΙ 
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Η απόφαςθ αυτι πιρε αφξοντα αρικμό 14/2019 

      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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