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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ  

 

Αρικ.Αποφ 20/2019 

 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από το Πρακτικό 4/2019 τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Φαιςτοφ. 

 

Στισ Μοίρεσ  ςιμερα, τθν 5-2-2019 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:30  ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα του 
Διμου Φαιςτοφ  ςυνιλκε ςε τακτικι  ςυνεδρίαςθ θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Φαιςτοφ, 
φςτερα από τθν 1303/1-2-2019 πρόςκλθςθ του Ρροζδρου, 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.Γκιαουράκθ-Ματκαιάκθ Ραραςκευι 

4.Χαριτάκθσ Εμμανουιλ 

5.Νικολιδάκθσ Γρθγόριοσ 

6.Καμπουράκθσ Σάββασ 

 

             ΑΠΟΝΣΕ 

 

 1. Κουτεντάκθσ Χαράλαμποσ 

 

Τα πρακτικά τθρικθκαν από τθν υπάλλθλο Κοςμαδάκθ Μαρία. 

ΘΕΜΑ. Λιψθ απόφαςθσ για ζγκριςθ του πρακτικοφ 1/30-01-2019 αποςφράγιςθσ και ελζγχου 
των δικαιολογθτικϊν  ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προδιαγραφϊν και του πρακτικοφ 2/31-1-2019 

αποςφράγιςθσ και ελζγχου των οικονομικϊν προςφορϊν και κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων 
για τθν ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου, όπωσ προζκυψαν κατά το πρϊτο και δεφτερο ςτάδιο 
διενζργειασ διαδικαςίασ θλεκτρονικοφ  ανοικτοφ διαγωνιςμοφ ςφναψθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
προμικειασ με τίτλο  ««Αντικατάςταςθ ςυνκετικοφ τάπθτα βοθκθτικοφ γθπζδου Συμπακίου», 
εκτιμϊμενθσ αξίασ ποςοφ των  72.580,58  ευρϊ ,ςυνολικισ αξίασ  89.999,92 ευρϊ (ΦΠΑ 24%) 

 

 

 Ο Ρρόεδροσ Αρμουτάκθσ Γεϊργιοσ , ειςθγοφμενοσ το 2ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ 
ανζφερε ότι ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ από τθν Δ/νςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου μασ 
που ζχει ωσ εξισ: 
 

Σασ αναφζρουμε, ότι τθν 01-02-2018, θμζρα Ραραςκευι, μασ επιδόκθκε το με αρικμό 1/30-01-

2019 αποςφράγιςθσ και ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν και το 
με αρικμό 2/31-01-2019 αποςφράγιςθσ και ελζγχου των οικονομικϊν προςφορϊν, τα οποία 
ςυνζταξε το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπι 
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διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ», ςυγκροτοφμενο με τθν με αρικμό 231/26-10-2018 με ΑΔΑ: 
ΩΔΚ8ΩΘ1-ΨΟΑ Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Φαιςτοφ, το οποίο ςασ το 
διαβιβάηουμε, ϊςτε να επικυρϊςετε τα αποτελζςματα που προζκυψαν κατά το α’ ςτάδιο: 
αποςφράγιςθ, ζλεγχοσ και αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν 
και κατά το β’ ςτάδιο: αποςφράγιςθσ και ελζγχου των οικονομικϊν προςφορϊν, ςτα πλαίςια 
διενζργειασ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ για τθν ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ 
με τίτλο: «Αντικατάςταςθ ςυνκετικοφ τάπθτα βοθκθτικοφ γθπζδου Τυμπακίου», εκτιμϊμενθσ 
αξίασ ποςοφ των 72.580,58 ςε Ευρϊ, ςυνολικισ αξίασ ποςοφ των 89.999,92 ςε Ευρϊ (με το Φ.Ρ.Α. 
24%), και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, 
βάςει  τθσ τιμισ, ο οποίοσ ζλαβε τον αρικμό πρωτοκόλλου: 1472/20-11-2018, τον αρικμό 
διαδικτυακισ ανάρτθςθσ μθτρϊου (ΑΔΑΜ): 18PROC004033583 2018-11-20 ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.), τον αφξοντα αρικμό α/α: 67377 ςτο 
ςφςτθμα του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), και 
καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Φαιςτοφ μαηί με το Τ.Ε.Υ.Δ.,  θ δε 
προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ) αναρτικθκε θλεκτρονικά ςτον ιςτότοπο του προγράμματοσ 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ζλαβε τον αρικμό ΑΔΑ:  667ΩΩΘ1-Ε1Μ, κακϊσ επίςθσ ζλαβε δθμοςιότθτα ςτον 
Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 (εςτάλθ ςτισ εφθμερίδεσ: Άποψθ του 
Νότου, Νζα Κριτθ &Ρατρίσ).  

 

Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι 
αξιολόγθςθσ» των αποτελεςμάτων  του διαγωνιςμοφ, κατά το α’ ςτάδιο: αποςφράγιςθ, ζλεγχοσ 
και αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν, ςτα πλαίςια 
διενζργειασ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ για τθν ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ 
με τίτλο: «Αντικατάςταςθ ςυνκετικοφ τάπθτα βοθκθτικοφ γθπζδου Τυμπακίου», εκτιμϊμενθσ 
αξίασ ποςοφ των 72.580,58 ςε Ευρϊ, ςυνολικισ αξίασ ποςοφ των 89.999,92 ςε Ευρϊ (με το Φ.Ρ.Α. 
24%), και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, 
βάςει  τθσ τιμισ,ζλεγξετα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία, ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) 
δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3. «Λόγοι αποκλειςμοφ»  και β) 
πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4. «Καταλλθλότθτα άςκθςθσ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ», 2.2.5. «Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια», 2.2.6. 
«Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα»  και 2.2.7. «Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ» τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4.3. 
«Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» τθσ ςχετικισ 
διακιρυξθσ, ιτοι α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται 
ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 και του άρκρου 79Α του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.2.9.1. «Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν» τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ, β) 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5. 
«Εγγυιςεισ» και 2.2.2. «Εγγφθςθ ςυμμετοχισ» τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ, κακϊσ επίςθσ ζλεγξε τθν 
πλθρότθτα και ορκότθτα τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ωσ προσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ 
που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο "Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ" 
του Ραραρτιματοσ II τθσ Διακιρυξθσ, θ οποία περιλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, 
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το 
κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα II τθσ Διακιρυξθσ, 
όπωσ αναφερόταν ςτθν παράγραφο  2.4.3.2. τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ.

 

 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, 
ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία 
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια 
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ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα 
ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, 
κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε 
ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα 
τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να 
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 
 

 

Από τον ςυνολικό ζλεγχο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν 
προςφορϊν και δειγμάτων, κατά το πρϊτο ςτάδιο: αποςφράγιςθ, ζλεγχοσ και αξιολόγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν, ςτα πλαίςια διενζργειασ θλεκτρονικοφ 
ανοικτοφ διαγωνιςμοφ για τθν ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο: «Αντικατάςταςθ 
ςυνκετικοφ τάπθτα βοθκθτικοφ γθπζδου Τυμπακίου», προζκυψαν τα παρακάτω αποτελζςματα: 

 

1. Ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ: Σ. Σφακιανάκθσ Α. Τολοφδθσ Ο.Ε. αποκλείεται με 
ςυνζπεια τθν μθ ςυνζχιςθ του ςτο επόμενο ςτάδιο του διαγωνιςμοφ, επειδι δεν 
προςκομίςτθκαν από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ προςφοράσ, ςε ζντυπθ μορφι και ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014, όπωσ αναφερόταν 
ςτθν παράγραφο 2.4.2. «Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν» τθσ ςχετικισ 
διακιρυξθσ. 

2. Ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ: Μοςχοβίτθσ Ραναγιϊτθσ του Κοςμά κρίνεται 
αποδεκτόσ και προκρίνεται ςτο επόμενο ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. 

3. Ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ: Χ. Λυδάκθσ Α.Ε. κρίνεται αποδεκτόσ και προκρίνεται 
ςτο επόμενο ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. 

 

Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι 
αξιολόγθςθσ» των αποτελεςμάτων  του διαγωνιςμοφ, κατά το β’ ςτάδιο: αποςφράγιςθ, ζλεγχοσ 
και αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν, ςτα πλαίςια διενζργειασ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ 
διαγωνιςμοφ για τθν ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο: «Αντικατάςταςθ 
ςυνκετικοφ τάπθτα βοθκθτικοφ γθπζδου Τυμπακίου», εκτιμϊμενθσ αξίασ ποςοφ των 72.580,58 ςε 
Ευρϊ, ςυνολικισ αξίασ ποςοφ των 89.999,92 ςε Ευρϊ (με το Φ.Ρ.Α. 24%), και με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει  τθσ 
τιμισ,ζλεγξετα ςτοιχεία των οικονομικϊν προςφορϊν, ςφμφωνα με τθν παράγραφο  
2.4.4.«Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν», οι οποίεσ είχαν ωσ εξισ: 

 

α/α Επωνυμία 
οικονομικοφ 

φορζα 

Ρεριγραφι Μ/Μ Ροςότθτα Τιμι 
μονάδασ 

Δαπάνθ ΦΡΑ 24% Συνολικι δαπάνθ 

1 Σ. Σφακιανάκθσ Α. 
Τολοφδθσ Ο.Ε. 

Τεχνθτόσ 
χορτοτάπθτασ 

CPV: 39293400-

6 

m
2
 4.070,0 72.580,58 295.453.767,01 70.908.904,08 366.362.671,09 

ΑΠΟΚΛΕΙΕΣΑΙ 
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2 Μοςχοβίτθσ 
Ραναγιϊτθσ του 
Κοςμά 

Τεχνθτόσ 
χορτοτάπθτασ 

CPV: 39293400-

6 

m
2
 4.070,0 17,29 70.382,40 16.891,78 87.274,18 

3 Χ. Λυδάκθσ Α.Ε. Τεχνθτόσ 
χορτοτάπθτασ 

CPV: 39293400-

6 

m
2
 4.070,0 14,24 57.966,77 13.912,02 71.878,79 

 

Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι 
αξιολόγθςθσ» των αποτελεςμάτων του θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ για τθν ςφναψθ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο: «Αντικατάςταςθ ςυνκετικοφ τάπθτα βοθκθτικοφ 
γθπζδου Τυμπακίου», αφοφ εξζταςε αναλυτικά το περιεχόμενο των θλεκτρονικϊν φακζλων τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ κακϊσ και τα ζγγραφα τα οποία είχαν κατατεκεί ςε προθγοφμενο ςτάδιο 
τθσ διαδικαςίασ και αφοφ ζλαβε υπόψθ τισ διατάξεισ τθσ 1472/20-11-2018 διακιρυξθσκαι 
ιδιαίτερα τισ παραγράφουσ:  

 

2.2.9.2. «Αποδεικτικά μζςα». 

2.4.4. «Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν». 

2.4.5. «Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν». 

2.4.6. «Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν». 

 

Αξιολογεί τουσ φακζλουσ των οικονομικϊν προςφορϊν των υποψθφίων οικονομικϊν φορζων, ωσ 
εξισ: 

Οι οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων: 1.  Μοςχοβίτθσ Ραναγιϊτθσ του Κοςμά και 2. τθσ 
εταιρείασ Χ. Λυδάκθσ Α.Ε., ζχουν υποβλθκεί νομότυπα, είναι ςφμφωνεσ με τισ προδιαγραφζσ τθσ 
υπ’ αρικμό 49/2018 μελζτθσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρολεοδομίασ & Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν κακϊσ και τισ 
απαιτιςεισ τθσ 1472/20-11-2018 Διακιρυξθσ και επομζνωσ είναι αποδεκτζσ. 

 

Κατόπιν τοφτου θ «Επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ», γνωμοδοτεί ωσ εξισ: 

 

1. Αποδζχεται τισ οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων οικονομικϊν φορζων: α) 
Μοςχοβίτθσ Ραναγιϊτθσ του Κοςμά και β) τθσ εταιρείασ Χ. Λυδάκθσ Α.Ε. - Ανϊνυμθ 
Τεχνικι Εμπορικι Ξενοδοχειακι Τουριςτικι και Βιομθχανικι Εταιρεία με διακριτικό τίτλο: 
«Χ. Λυδάκθσ Α.Ε.» και 

2. Ανακθρφςςει τθν εταιρεία Χ. Λυδάκθσ Α.Ε. - Ανϊνυμθ Τεχνικι Εμπορικι Ξενοδοχειακι 
Τουριςτικι και Βιομθχανικι Εταιρεία με διακριτικό τίτλο: «Χ. Λυδάκθσ Α.Ε.», προςωρινό 
ανάδοχο για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΡΘΤΑ 
ΒΟΘΘΘΤΙΚΟΥ ΓΘΡΕΔΟΥ ΤΥΜΡΑΚΙΟΥ», ζναντι του ςυνολικοφ προςφερόμενου ποςοφ των 
71.878,79 ςε ΕΥΪ (μαηί με το ΦΡΑ 24%) για τθν ςυμβατικι ςυνολικι δαπάνθ τθσ 
προμικειασ – πλθρωτζο ποςό.  
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Προτείνεται: 

 

1. Θ ζγκριςθ του με αρικμό 1/30-01-2019 Ρρακτικό αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν κατά το ςτάδιο α’: αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ 
των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν, ςτα πλαίςια διενζργειασ 
διαδικαςίασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ δθμόςιου διαγωνιςμοφ για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ 
προμικειασ με τίτλο:  «Αντικατάςταςθ ςυνκετικοφ τάπθτα βοθκθτικοφ γθπζδου 
Τυμπακίου», με εκτιμϊμενθ αξία  ποςοφ των ποςοφ των 72.580,58 ςε Ευρϊ, ςυνολικισ 
αξίασ ποςοφ των 89.999,92 ςε Ευρϊ (με το Φ.Ρ.Α. 24%)», το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ.  

2. Θ ζγκριςθ του με αρικμό 2/31-01-2019 Ρρακτικό αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των 
οικονομικϊν προςφορϊν κατά το ςτάδιο β’: αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των 
οικονομικϊν προςφορϊν, ςτα πλαίςια διενζργειασ διαδικαςίασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ 
δθμόςιου διαγωνιςμοφ για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο: «Αντικατάςταςθ 
ςυνκετικοφ τάπθτα βοθκθτικοφ γθπζδου Τυμπακίου», με εκτιμϊμενθ αξία  ποςοφ των 
ποςοφ των 72.580,58 ςε Ευρϊ, ςυνολικισ αξίασ ποςοφ των 89.999,92 ςε Ευρϊ (με το 
Φ.Ρ.Α. 24%)», το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ.  

3. Θ ανάδειξθ τθσ εταιρείασ:   Χ. Λυδάκθσ Α.Ε. - Ανϊνυμθ Τεχνικι Εμπορικι Ξενοδοχειακι 
Τουριςτικι και Βιομθχανικι Εταιρεία με διακριτικό τίτλο: «Χ. Λυδάκθσ Α.Ε.», ωσ 
προςωρινόσ ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 
ΤΑΡΘΤΑ ΒΟΘΘΘΤΙΚΟΥ ΓΘΡΕΔΟΥ ΤΥΜΡΑΚΙΟΥ», ζναντι του ςυνολικοφ προςφερόμενου 
ποςοφ των 71.878,79 ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%) για τθν ςυμβατικι ςυνολικι δαπάνθ 
τθσ προμικειασ – πλθρωτζο ποςό, ωσ εξισ: 

 

α/α Επωνυμία 
οικονομικοφ φορζα 

– προςωρινοφ 
ανάδοχου 

Ρεριγραφι Μ/Μ Ροςότθτα Τιμι 
μονάδασ 

Δαπάνθ ΦΡΑ 24% Συνολικι  
δαπάνθ 

1 Χ. Λυδάκθσ Α.Ε. Τεχνθτόσ 
χορτοτάπθτασ 

CPV: 39293400-6 

m
2
 4.070,0 14,24 57.966,77 13.912,02 71.878,79 

 

 

Κατά τθσ παροφςασ απόφαςθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, χωρεί άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ , ςφμφωνα με όςα αναφζρονται 
ςτθν παρ. 3.4. «Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία» τθσ με αρικμό 
πρωτοκόλλου: 1472/20-11-2018Διακιρυξθσ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 360 ζωσ 
373 του Ν. 4412/2016. 

Θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ αναςτζλλεται ζωσ τθν άπρακτθ πάροδο των προκεςμιϊν άςκθςθσ των 
προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. «Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι 
Ρροςταςία» τθσ με αρικμό πρωτοκόλλου: 1472/20-11-2018 Διακιρυξθσ βοθκθμάτων και μζςων 
ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί 
αυτϊν, ιτοι:  
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(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλομζνθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλομζνθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλομζνθσ παράλειψθσ. 

 

ασ επιςυνάπτουμε το  με αρικμό 1/30-01-2019 Ρρακτικό αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν και το με αρικμό 2/31-01-2019 Ρρακτικό αποςφράγιςθσ 
και αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ απόφαςθσ.  
 

 

Θ Οικονομικι Επιτροπι λαμβάνοντασ υπόψθ τθσ: 

 

Α. Σισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, με τισ οποίεσ  διενεργείται ο διαγωνιςμόσ και θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
προμικειασ: 
 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

2. του Ν.  4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) και ιδίωσ τισ 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 ...... » και τθν διάταξθ 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 203 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεφχοσ Α'): "2. Ππου ςτισ 
διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 140, τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 158 και του 
άρκρου 202 του ν. 3463/2006, κακϊσ και των άρκρων 70 παράγραφοσ 3 του άρκρου 94 και 
παρ. 4 περίπτωςθ 30 του ν. 3852/2010 ι ςε άλλεσ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ 
ορίηεται το δθμοτικό ςυμβοφλιο ωσ όργανο αρμόδιο για τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και τθ 
διάκεςθ τθσ πίςτωςθσ, νοείται εφεξισ ο διμαρχοσ, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ 
παραγράφου 1 του άρκρου αυτοφ." , 

3. του ν. 4314/2014 (Α' 265),
 “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 

αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και 
άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι 
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 
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4. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

5. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ 
Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  

6. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ 
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

7. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

8. του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικών οργάνων τησ διοίκηςησ 
και οριςμόσ των μελών τουσ με κλήρωςη», 

9. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων…»,  

10. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

11. του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

12. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

13. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ 
διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 

(Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ 
διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του 
ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ 
των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ 
απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με 
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν 
εξωχϊριεσ εταιρίεσ”. 

14. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κώδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,  
15. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  

και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 
16. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θζματα”,  
17. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα 

και ςτοιχεία”,  
18. του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

19. τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Ρφθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 
Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ» 

20. τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ 
Ηλεκτρονικών Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  
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21. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ 
τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, 
κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 
 

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

 

1. Τθν με αρικμό 49/10-10-2018 Μελζτθ Ρρομικειασ  με τίτλο: «Αντικατάςταςθ ςυνκετικοφ 
τάπθτα βοθκθτικοφ γθπζδου Τυμπακίου», με Ανοικτι Διαδικαςία, μζςω ΕΣΘΔΘΣ, 
εκτιμϊμενθσ αξίασ ποςοφ των 72.580,58 ςε Ευρϊ, ςυνολικισ αξίασ ποςοφ των 89.999,92 ςε 
Ευρϊ (με το Φ.Ρ.Α. 24%)»,  τθν οποία ςυνζταξε θ Διεφκυνςθ Ρολεοδομίασ & Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν του Διμου Φαιςτοφ, 

2. Το με αρικμό πρωτοκόλλου: 12278/15-10-2018 με ΑΔΑΜ: 18REQ003890383 2018-10-

24ζγγραφο του Γραφείου Ρρομθκειϊν τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 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 Ρρομικειασ με τίτλο: «Αντικατάςταςθ ςυνκετικοφ 
τάπθτα βοθκθτικοφ γθπζδου Τυμπακίου», 

3. Τθν με αρικμό 322/24-10-2018 με αρικμό πρωτοκόλλου: 12844/24-10-2018 με ΑΔΑΜ: 
18REQ003890437 2018-10-24 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ, που αφορά τθν ζγκριςθ 
τθσ δαπάνθσ και τθν δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ των 90.000,00 ςε Ευρϊ ςε βάροσ του Κ.Α. 
61.7331.0007 με τίτλο: «Αντικατάςταςθ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα βοθκθτικοφ γθπζδου 
Τυμπακίου», ςτο ςκζλοσ των εξόδων του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2018 του 
Διμου Φαιςτοφ για τθν δαπάνθ τθσ προμικειασ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα βοθκθτικοφ 
γθπζδου Τυμπακίου, εκδοκείςα από τον Διμαρχο του Διμου Φαιςτοφ. 

4. Τθν υπ’ αρικμό 232/26-10-2018  με ΑΔΑ: Ψ0Θ1ΩΘ1-4ΝΘΑπόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ 
Διμου Φαιςτοφ, που αφορά τθν επιλογι του τρόπου διενζργειασ, τθν επιλογι του  
κριτθρίου κατακφρωςθσ, τθν ζγκριςθ των ςυνταςςόμενων τευχϊν – ςυμβατικϊν 
εγγράφων, τον καταρτιςμό των όρων του διαγωνιςμοφ, τθν ςφνταξθ τθσ διακιρυξθσ για 
τθν δθμόςια ςφμβαςθ προμικειασ με τίτλο:  «Αντικατάςταςθ ςυνκετικοφ τάπθτα 
βοθκθτικοφ γθπζδου Τυμπακίου», εκτιμϊμενθσ αξίασ ποςοφ των 72.580,58 ςε Ευρϊ, 
ςυνολικισ αξίασ ποςοφ των 89.999,92 ςε Ευρϊ (με το Φ.Ρ.Α. 24%)», με Ανοικτι 
Διαδικαςία, μζςω ΕΣΘΔΘΣ, 

5. Τθν με αρικμό πρωτοκόλλου: 15461/16-11-2018 με ΑΔΑ: ΩΝ3ΨΟ1Θ-ΗΩΘ Απόφαςθ τθσ 
Συντονίςτριασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ, που αφορά τθν ζγκριςθ, από άποψθ 
νομιμότθτασ, τθσ με αρικμό 232/26-10-2018 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου 
Φαιςτοφ, που αφορά τον κακοριςμό των όρων του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ 
για τθν προμικεια«Αντικατάςταςθ ςυνκετικοφ τάπθτα βοθκθτικοφ γθπζδου Τυμπακίου». 

6. Τθν με αρικμό 231/26-10-2018 με ΑΔΑ: ΩΔΚ8ΩΘ1-ΨΟΑ Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ, που αφορά τθν ςυγκρότθςθ ςυλλογικοφ οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - 

«Επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ», ςτα πλαίςια  διενζργειασ και ανάκεςθσ 
τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο «Αντικατάςταςθ ςυνκετικοφ τάπθτα 

βοθκθτικοφ γθπζδου Τυμπακίου», εκτιμϊμενθσ αξίασ ποςοφ των  72.580,58  ςε ΕΥΩ 
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(χωρίσ το ΦΡΑ), με Ανοικτι Διαδικαςία, μζςω ΕΣΘΔΘΣ, κακϊσ και τθν ςυγκρότθςθ 
ςυλλογικοφ οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπι αξιολόγθςθσ ενςτάςεων», 
προκειμζνου να εξετάςει και να γνωμοδοτιςει για τισ προβλεπόμενεσ ςτο νόμο 4412/2016 
(ΒΙΒΛΙΟ IV ΕΝΝΟΜΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΘ ΣΥΝΑΨΘ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, άρκρα 345-

373) ενςτάςεισ και προςφυγζσ που υποβάλλονται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι τθσ 
Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ κατά το ςτάδιο ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ τθσ εν λόγω δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ προμικειασ.  

7. Τθν με αρικμό πρωτοκόλλου: 1472/20-11-2018 με αρικμό διαδικτυακισ ανάρτθςθσ 
μθτρϊου (ΑΔΑΜ): 18PROC004033583 2018-11-20 ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.), με α/α: 67377 ςτο ςφςτθμα του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) ΔιακιρυξθΣφμβαςθσ Ρρομικειασ με 
τίτλο: «Αντικατάςταςθ ςυνκετικοφ τάπθτα βοθκθτικοφ γθπζδου Τυμπακίου», εκτιμϊμενθσ 
αξίασ ποςοφ των 72.580,58 ςε Ευρϊ, ςυνολικισ αξίασ ποςοφ των 89.999,92 ςε Ευρϊ (με το 
Φ.Ρ.Α. 24%)», 

8. Τθν με αρικμό πρωτοκόλλου: 1472/20-11-2018 με ΑΔΑ: 667ΩΩΘ1-Ε1Μ Ρροκιρυξθ 
(Ρερίλθψθ Διακιρυξθσ) Σφμβαςθσ Ρρομικειασ με τίτλο: «Αντικατάςταςθ ςυνκετικοφ 
τάπθτα βοθκθτικοφ γθπζδου Τυμπακίου», , με Ανοικτι Διαδικαςία, μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., με 
εκτιμϊμενθ αξία  ποςοφ των ποςοφ των 72.580,58 ςε Ευρϊ, ςυνολικισ αξίασ ποςοφ των 
89.999,92 ςε Ευρϊ (με το Φ.Ρ.Α. 24%)», 

9. Τον με αρικμό πρωτοκόλλου: 15600/14-12-2018  ςφραγιςμζνο φάκελο προςφοράσ ςε 
ζντυπθ μορφι, ο οποίοσ ςτο κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο του Διμου Φαιςτοφ , εντόσ 
τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν τθσ προςφοράσ, και με αρικμό πρωτοκόλλου: 15600/14-12-2018  

ςφραγιςμζνο φάκελο δειγμάτων, ο οποίοσ ςτο κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο του Διμου 
Φαιςτοφ , εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ςτοιχείων 
και δικαιολογθτικϊν τθσ προςφοράσ, κακϊσ με αρικμό 119428 ςυςτιματοσ ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
θλεκτρονικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα: Μοςχοβίτθσ Ραναγιϊτθσ του Κοςμά, 

10. Τον με αρικμό πρωτοκόλλου: 15622/14-12-2018  ςφραγιςμζνο φάκελο προςφοράσ ςε 
ζντυπθ μορφι, ο οποίοσ ςτο κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο του Διμου Φαιςτοφ , εντόσ 
τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν τθσ προςφοράσ, και με αρικμό πρωτοκόλλου: 15622/14-12-2018  

ςφραγιςμζνο φάκελο δειγμάτων, ο οποίοσ ςτο κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο του Διμου 
Φαιςτοφ , εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ςτοιχείων 
και δικαιολογθτικϊν τθσ προςφοράσ, κακϊσ με αρικμό 120750 ςυςτιματοσ ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
θλεκτρονικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα: Χ. Λυδάκθσ Α.Ε., 

11. Τον με αρικμό 121196 ςυςτιματοσ ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. θλεκτρονικι προςφορά του 
οικονομικοφ φορζα: Σ. Σφακιανάκθσ Α. Τολοφδθσ Ο.Ε., 

12. Το με αρικμό 1/30-01-2019 Ρρακτικό αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και 
των τεχνικϊν προςφορϊν κατά το ςτάδιο α’: αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν, ςτα πλαίςια διενζργειασ 
διαδικαςίασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ δθμόςιου διαγωνιςμοφ για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ 
προμικειασ με τίτλο:  «Αντικατάςταςθ ςυνκετικοφ τάπθτα βοθκθτικοφ γθπζδου 
Τυμπακίου», με εκτιμϊμενθ αξία  ποςοφ των ποςοφ των 72.580,58 ςε Ευρϊ, ςυνολικισ 
αξίασ ποςοφ των 89.999,92 ςε Ευρϊ (με το Φ.Ρ.Α. 24%)», 
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13. Το με αρικμό 2/31-01-2019 Ρρακτικό αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν 
προςφορϊν κατά το ςτάδιο β’: αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των οικονομικϊν 
προςφορϊν, ςτα πλαίςια διενζργειασ διαδικαςίασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ δθμόςιου 
διαγωνιςμοφ για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο: «Αντικατάςταςθ ςυνκετικοφ 
τάπθτα βοθκθτικοφ γθπζδου Τυμπακίου», με εκτιμϊμενθ αξία  ποςοφ των ποςοφ των 
72.580,58 ςε Ευρϊ, ςυνολικισ αξίασ ποςοφ των 89.999,92 ςε Ευρϊ (με το Φ.Ρ.Α. 24%)», 
 

 

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α     αποφαςίηει 
 

1. Τθν  ζγκριςθ του με αρικμό 1/30-01-2019 Ρρακτικό αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν κατά το ςτάδιο α’: αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ 
των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν, ςτα πλαίςια διενζργειασ 
διαδικαςίασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ δθμόςιου διαγωνιςμοφ για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ 
προμικειασ με τίτλο:  «Αντικατάςταςθ ςυνκετικοφ τάπθτα βοθκθτικοφ γθπζδου 
Τυμπακίου», με εκτιμϊμενθ αξία  ποςοφ των ποςοφ των 72.580,58 ςε Ευρϊ, ςυνολικισ 
αξίασ ποςοφ των 89.999,92 ςε Ευρϊ (με το Φ.Ρ.Α. 24%)», το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ.  

2. Τθν ζγκριςθ του με αρικμό 2/31-01-2019 Ρρακτικό αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των 
οικονομικϊν προςφορϊν κατά το ςτάδιο β’: αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των 
οικονομικϊν προςφορϊν, ςτα πλαίςια διενζργειασ διαδικαςίασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ 
δθμόςιου διαγωνιςμοφ για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο: «Αντικατάςταςθ 
ςυνκετικοφ τάπθτα βοθκθτικοφ γθπζδου Τυμπακίου», με εκτιμϊμενθ αξία  ποςοφ των 
ποςοφ των 72.580,58 ςε Ευρϊ, ςυνολικισ αξίασ ποςοφ των 89.999,92 ςε Ευρϊ (με το 
Φ.Ρ.Α. 24%)», το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ.  

3. Τθν  ανάδειξθ τθσ εταιρείασ:   Χ. Λυδάκθσ Α.Ε. - Ανϊνυμθ Τεχνικι Εμπορικι Ξενοδοχειακι 
Τουριςτικι και Βιομθχανικι Εταιρεία με διακριτικό τίτλο: «Χ. Λυδάκθσ Α.Ε.», ωσ 
προςωρινόσ ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 
ΤΑΡΘΤΑ ΒΟΘΘΘΤΙΚΟΥ ΓΘΡΕΔΟΥ ΤΥΜΡΑΚΙΟΥ», ζναντι του ςυνολικοφ προςφερόμενου 
ποςοφ των 71.878,79 ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%) για τθν ςυμβατικι ςυνολικι δαπάνθ 
τθσ προμικειασ – πλθρωτζο ποςό, ωσ εξισ: 

 

α/α Επωνυμία 
οικονομικοφ φορζα 

– προςωρινοφ 
ανάδοχου 

Ρεριγραφι Μ/Μ Ροςότθτα Τιμι 
μονάδασ 

Δαπάνθ ΦΡΑ 24% Συνολικι  
δαπάνθ 

1 Χ. Λυδάκθσ Α.Ε. Τεχνθτόσ 
χορτοτάπθτασ 

CPV: 39293400-6 

m
2
 4.070,0 14,24 57.966,77 13.912,02 71.878,79 

 

 

Κατά τθσ παροφςασ απόφαςθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, χωρεί άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ , ςφμφωνα με όςα αναφζρονται 
ςτθν παρ. 3.4. «Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία» τθσ με αρικμό 
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πρωτοκόλλου: 1472/20-11-2018Διακιρυξθσ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 360 ζωσ 
373 του Ν. 4412/2016. 

Θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ αναςτζλλεται ζωσ τθν άπρακτθ πάροδο των προκεςμιϊν άςκθςθσ των 
προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. «Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι 
Ρροςταςία» τθσ με αρικμό πρωτοκόλλου: 1472/20-11-2018 Διακιρυξθσ βοθκθμάτων και μζςων 
ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί 
αυτϊν, ιτοι:  

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλομζνθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλομζνθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλομζνθσ παράλειψθσ. 

 

ασ επιςυνάπτουμε το  με αρικμό 1/30-01-2019 Ρρακτικό αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν και το με αρικμό 2/31-01-2019 Ρρακτικό αποςφράγιςθσ 
και αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ απόφαςθσ.  
 

Θ απόφαςθ αυτι πιρε αφξοντα αρικμό 20/2019 

 

 

Αφοφ αναγνϊςτθκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ: 

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΘ 

 

ΑΜΟΥΤΑΚΘΣ ΓΕΩΓΙΟΣ         

                                                                                      1.Μαυράκθσ Γεϊργιοσ 

                                                                2. Γκιαουράκθ-Ματκαιάκθ Ραραςκευι                                                              

                                                                                     3. Χαριτάκθσ Εμμανουιλ 

                                      4.Νικολιδάκθσ Γρθγόριοσ                                              

                                     5. Καμπουράκθσ Σάββασ 

             

ΑΚΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΑΦΟ 

Ο ΡΟΕΔΟΣ  
 

 

ΑΜΟΥΤΑΚΘΣ ΓΕΩΓΙΟΣ 
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