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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό  12 / 2018 συνεδρίασης της Οικονομικής του Δήμου 

Χερσονήσου. 

 

Στις Γούρνες, σήμερα την  2
α
 Απριλίου 2018, ημέρα Μ. Δευτέρα και 

ώρα  12.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου, συνήλθε σε 

δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την με 

αρ. πρωτ. 5552 / 29-3-2018 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που 

δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη της και 

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/2010). 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 

εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν: 

 

         Παρόντες                                        Απόντες  

1. Παρλαμάς Κων/νος                               Παρθενιώτης Γεώργιος                           

2. Σέγκος Ιωάννης  

3. Βασιλείου Αντώνιος 

4. Πλευράκης Εμμανουήλ 

5. Σταυρουλάκης Νικόλαος                               

6. Ρουσάκης Ιωάννης 

7. Φιλιππάκης Κων/νος 

8. Καλαϊτζάκης Αθανάσιος 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Μανδαλάκη Αικατερίνη υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Παραστάθηκε επίσης η Νομικός Σύμβουλος κα Συγγελάκη Δέσποινα για 

την εισήγηση των δύο θεμάτων της Εκτός Ημερήσιας Διάταξης και ο 

Νομικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Παχιαδάκης για την εισήγηση των θεμάτων 

Νο 52, 53 & 54. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος της Οικονομικής 

Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 

παρακάτω θέμα ανέφερε τα εξής 
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ΘΕΜΑ  5
ο
 : «Έγκριση ή μη του 1

ου
  και του 2

ου
 πρακτικού της Επιτροπής 

Διαγωνισμού για το έργο ¨ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου 2017¨». 

 

Αριθμός  Απόφασης    163 / 2018 
 

 
 

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της 

Οικονομικής Επιτροπής είπε τα εξής:  

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας συνέταξε την αριθμ. 

50/2017 μελέτη που αφορά το έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου 

2017»προϋπολογισμού 3.470.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

24% (κόστος έργου με την προβλεπόμενη αναθεώρηση 2.798.387,10 € + 

ΦΠΑ 24% 671.612,90 € = 3.470.000,00 €).  

 

To Δημοτικό Συμβούλιο με την αρίθμ. 560/2017 απόφασή του, η οποία 

αναρτήθηκε στη διαύγεια (ΑΔΑ  : ΩΧ6ΩΩΗΜ-ΠΔ1) και στο ΚΗΜΔΗΣ 

(ΑΔΑΜ : 17REQ002502939/28-12-2017) : 

 Ενέκρινε την αριθμ. 50/2017  μελέτη με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις 

οδών Δήμου 2017». 

  Ενέκρινε την εκτέλεση του έργου 

 καθόρισε τον τρόπο εκτέλεσης του, ο οποίος είναι ο ανοιχτός  

ηλεκτρονικός διαγωνισμός 

 

Το δημοπρατούμενο έργο χρηματοδοτείται από ΕΣΟΔΑ. 

 

Στον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 και στον 

ΚΑ 30.7323.0010 με τίτλο « Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου 2017» είχε 

εγγραφεί η σχετική πίστωση. 

 

Από την Οικονομική Υπηρεσία εκδόθηκε η αριθμ. 764/2017 Πρόταση 

Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης. 

 

Η ανάδειξη του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου θα γίνει με 

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) , σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016.  
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Η Οικονομική Επιτροπή με την αρίθμ. 723/2017 απόφαση της, η οποία 

αναρτήθηκε στην Διαύγεια και έλαβε ΑΔΑ : 75ΠΗΩΗΜ-ΙΕ3: 

1. Ενέκρινε την αριθμ. 764/2017 Πρόταση Ανάληψης Πολυετούς 

Υποχρέωσης, σύμφωνα με την οποία: 

 δεσμεύεται πίστωση ποσού 50.000 € εις βάρος του ΚΑ 

30.7323.0010 με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου 

2017»  του προϋπολογισμού του έτους 2017,  

 κατανέμεται και δεσμεύεται πίστωση ποσού 3.070.000,00€ για 

το έτος 2018  σε βάρος του αντίστοιχου κωδικού ΚΑ 

30.7323.0010 του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 

οικονομικού έτους 2018 

 κατανέμεται και δεσμεύεται πίστωση 350.000,00€  για το έτος 

2019 σε βάρος του αντίστοιχου κωδικού ΚΑ 30.7323.0010 του 

προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019. 

2. Ψήφισε πίστωση ποσού 50.000,00 €, σε βάρος του ΚΑ 30.7323.0010 

με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου 2017» του 

προϋπολογισμού του έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου 

«Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου 2017». 

3. Ενέκρινε την με αριθμό 50/2017 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 

4. Ενέκρινε την εκτέλεση του παραπάνω έργου. 
5. Ενέκρινε την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου 2017». 

6. Η Επιτροπή Διαγωνισμού για το εν λόγω έργο θα οριστεί με 

νεότερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και μετά τον 

ορισμό εκπροσώπων του ΤΕΕ, της ΠΕΔ και του Συλλόγου 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων   

7. Συνέταξε τους όρους της  δημοπρασίας. 
 

Στη συνέχεια με την αριθμ. 67/2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής η οποία αναρτήθηκε στην διαύγεια (ΑΔΑ : ΩΜΝ3ΩΗΜ-Φ1Μ): 

Ι. Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την εκτέλεση του έργου 

«Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου 2017», η οποία αποτελείται από τα εξής 

τακτικά και αναπληρωματικά μέλη :   

1. Τέσσερις (4) Μόνιμοι Τεχνικοί Υπάλληλοι του Δήμου Χερσονήσου 

σύμφωνα με το από 23-12-2017 πρακτικό κλήρωσης: 
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Τακτικά μέλη : 

 Κριτσωτάκη Χριστοθέα – ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών - πρόεδρος 

 Τζαγάκης Μιχάλης – ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών –τακτικό μέλος 

 Σαρτζετάκη Μαρία – ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών –τακτικό μέλος 

 Τζαγκαράκη Στεφανία – ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών – τακτικό μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη: 

 Γιανναδάκης Γεώργιος – ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 

 Μωϋσιάδης Αθανάσιος – ΤΕ5 Τοπογράφων Μηχανικών 

 Ιατρούδη Βασιλεία –ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών  

 Κοπανάκης Νικόλαος-ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
 

2. Έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ-ΤΑΚ , σύμφωνα με το αρίθμ. πρωτ. 

69/29-1-2018 έγγραφο του ΤΕΕ: 

Τακτικό μέλος  

Μανιαδής Μηνάς  

Αναπληρωματικό μέλος 

Κατσιδονιωτάκη Ειρήνη 
 

3.  Έναν εκπρόσωπο της Π.Ε.Δ. Κρήτης, σύμφωνα με το αριθμ. 

Πρωτ. 7/16-1-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 

Κρήτης (αριθμ. Απόφασης 9/11-1-2018): 

Τακτικό μέλος  

Στεφανάκης Ιωάννης του Γεωργίου-Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου 

     Αναπληρωματικό μέλος 

     Καλογεράκης Ζαχαρίας του Γεωργίου – Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος 

 

Βάσει της αριθμ. 723/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

καθορίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού, εκδόθηκε από τον 

Δήμαρχο Χερσονήσου η αριθμ. Πρωτ. 27581/29-12-2017 διακήρυξη η 

οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ : ΩΛΤΒΩΗΜ-9ΥΓ) και στο 

ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ : 17PROC002509735/29-12-2017).  

 Η διακήρυξη για την εκτέλεση του έργου δημοσιεύθηκε σε δύο 

ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών καθώς επίσης και σε δύο ημερήσιες 

εφημερίδες και σε μία εβδομαδιαία του Ν. Ηρακλείου. 

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

ορίσθηκε η 09.03.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 0:00 π.μ.  

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
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ορίσθηκε η 15.03.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Η Επιτροπή διαγωνισμού διαβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή τα δύο  

πρακτικά (Νο 1 και Νο2) διαγωνισμού  καθώς και όλα τα στοιχεία που 

υποβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες και εισηγείται την έγκριση τους. 

Σας παραθέτω τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού.  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1
ο
  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Δημοπρασίας με Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 
«Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου 2017» 

(17PROC002509735 29-12-2017) 
 

Στις Γούρνες Πεδιάδος και συγκεκριμένα στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου (πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών), 
σήμερα 15-03-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. διενεργήθηκε η 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών της ανοικτής διαδικασίας  για την 
επιλογή αναδόχου κατασκευής του ανωτέρου έργου, από την ορισθείσα με 
την υπ’ αριθμ. 67/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Χερσονήσου Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) αποτελούμενη από 
τους:  

παρόντες: 

 Κριτσωτάκη Χριστοθέα – ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών – πρόεδρος 

 Τζαγκαράκη Στεφανία – ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών – τακτικό μέλος 

 Σαρτζετάκη Μαρία – ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών – τακτικό μέλος 

 Γιανναδάκης Γεώργιος – ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών –  αναπληρωματικό 

μέλος 

 Μανιαδή Μηνά πολιτικό μηχανικό, εκπρόσωπος του ΤΕΕ-ΤΑΚ - τακτικό 

μέλος 

και απόντες: 

 του εκπροσώπου της Π.Ε.Δ. Κρήτης Ιωάννη Στεφανάκη, Δημάρχου 

Οροπεδίου Λασιθίου τακτικού μέλος και του αναπληρωματικού του 

Ζαχαρία Καλογεράκη, Δήμαρχου Μινώα Πεδιάδος, 

 

Η Ε.Δ.Δ. έχοντας υπόψη: 
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I. τους όρους της δημοπρασίας που καταρτίστηκαν με την ως άνω απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής και τα στοιχεία του δημοπρατηθέντος έργου:  

 Σχετική υπ’ αριθμ.50/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Χερσονήσου 

 Προϋπολογισμός μελέτης: 3.470.000,00€ με Φ.Π.Α. 

 Πηγή χρηματοδότησης: ΈΣΟΔΑ  

 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με Α/Α 

Συστήματος: 69109 

II. Περίληψη της διακήρυξης της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου απεστάλη 

προς δημοσίευση:  

 Εφημερίδες Αθηνών-Θεσσαλονίκης 

 α) ΗΧΩ, β) Γενική Δημοπρασιών 

 Εφημερίδες Ν. Ηρακλείου  

               α) Νέα Κρήτη (ημερήσια), β) Πατρίδα (ημερήσια) και  γ) Άντίλαλος της 

Μεσαράς (εβδομαδιαία)  

ενώ ολόκληρη η διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΔΜΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ: 

17PROC002509735 2017-12-29.  

III. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός διεξάγεται  με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

IV. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 09-03-

2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα η 10:00 π.μ. και οι προσφορές που 

υποβλήθηκαν ήταν οκτώ (8). 

V. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και πριν την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή προέβη στην αποστολή 

(µέσω των συνημμένων του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού αναρτώντας στη 

Διαδικτυακή Πύλη «Προµηθεύς» και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 

www.hersonisos.gr) του Καταλόγου Συμμετεχόντων, όπως αυτός 

παράχθηκε από  το Υποσύστημα (µε  Ηµ/νία ∆ηµιουργίας: 09/03/2018 

10:23:54 και αρ. 7EEA53DDEE40616D2664ACEF5F8813F0) Συνημ.(1). 
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Η ανωτέρω Ε.Δ.Δ. συνήλθε 

και αφού η Πρόεδρος (Κριτσωτάκη Χριστοθέα) διαπίστωσε την απαρτία των 

μελών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήριά της (όνομα χρήστη και 

κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) και τα διαπιστευτήρια ενός μέλους 

(Τζαγκαράκη Στεφανία) και παρουσία των μελών (Σαρτζετάκη Μαρία, Γιανναδάκη 

Γεώργιο και Μανιαδή Μήνά), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 

69109 και διαπίστωσε ότι, αφενός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως 

«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό 

οι οκτώ (8) προσφορές, όπως αυτές αναφέρονται στον Κατάλογο Συμετοχόντων. 

Στη συνέχεια η πρόεδρος προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση μέσω της 

Διαδικτυακή Πύλη «Προµηθεύς» του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» του Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 69109 με συνοπτικό τίτλο 

«Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου 2017» στις 10:10:31. 

Μετά από επικοινωνία µε το Πρωτόκολλο του Δήμου, διαπιστώθηκε ότι 

από τις οκτώ (8) υποβαλλόμενες  προσφορές, οι πέντε (5) είχαν προσκομίσει σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής στον διαγωνισμό, εντός των τριών εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή τους, σύμφωνα µε την παρ. β του άρθρου 3.5 της 

Διακήρυξης.  

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», 

αναρτήθηκε από την Ε.∆.Δ.  ο σχετικός πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά  

μειοδοσίας όπως παράχθηκε από το Υποσύστημα (ΕΣΗΔΗΣ α/α: 

23C09D5BAA523B34BC8427524659DACA) Συνημ.(2) και στη συνέχεια, μέσω 

της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος, στάλθηκε σχετικό μήνυμα 

με το συνημμένο αρχείο στους οκτώ (8) ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς 

(στις 10:50:14). 

 

Ακολούθως, η Ε.∆.Δ.  προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της 

ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και 

της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού 

ΑΔΑ: ΨΓΟΜΩΗΜ-519



 8 

αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, 

χρησιμοποιήθηκε από την Ε.∆.Δ.  η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016 και για το σκοπό αυτό η 

επιτροπή προέβη μέσω της λειτουργικότητας του υποσυστήματος σε εκτύπωση 

για τον έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης. 

 

Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων καταχωρούνται 

συνημμένα στο παρόν πρακτικό ως ακολούθως:  

1. ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ε. 

ΕΣΗΔΗΣ: AE5C337EA865A648143D11A16FD966AA. Συνημ.(3) 

2. ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. 

  ΕΣΗΔΗΣ: 5EF7945E97F6C4B46A6935EA25692C51 Συνημ.(4) 

3. ΤΕΜΕΡ Α.Ε. 

  ΕΣΗΔΗΣ: 6FFCF0DAA14614CD1F297625493DB420. Συνημ.(5) 

4. ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 

ΕΣΗΔΗΣ: AC4BAC33253CE5308B3F7D3C53368577. Συνημ.(6) 

5. ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝ. ΕΜΠ. ΞΕΝ. 

ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ         

ΕΣΗΔΗΣ: 9E7D3C2693D56872AC8396655864317F. Συνημ.(7) 

6. ΓΑΜΑ ΣΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.         

ΕΣΗΔΗΣ: 4D92EA0D7FEE9B5ADC4B0809AE9201E8. Συνημ.(8) 

7. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. 

ΕΣΗΔΗΣ: CCC712C9E479B39F18C3BEF9FDDA62BF. Συνημ.(9) 

8. ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ Α.Ε. 

ΕΣΗΔΗΣ: F804EC32D9E65C6196E6CEE2E9BC7157. Συνημ.(10) 

 

Από τις οκτώ (8) προσφορές, η με α/α 3 οικονομική προσφορά της 

ΤΕΜΕΡ Α.Ε. κρίθηκε ανεπαρκής κατά τον έλεγχο ομαλότητας, ενώ οι υπόλοιπες 

επτά (7) κρίθηκαν επαρκείς κατά τον  έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 

αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους 

σχέσης. Η Ε.Δ.Δ. απέκλεισε τη συμμετοχή της ΤΕΜΕΡ Α.Ε. από τη διαδικασία 
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διαγωνισμού λόγω απαράδεκτης προσφοράς, άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 

4412/2016. 

Οι έλεγχοι ομαλότητας των συμμετεχόντων καταχωρούνται συνημμένα 

στο παρόν πρακτικό ως ακολούθως:  

1. ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ε. 

ΕΣΗΔΗΣ: 5A6D2CDE7FAB6A68EE6A173DF4DE3714. Συνημ.(11) 

2. ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. 

  ΕΣΗΔΗΣ: BD94597B605B7B7C51A6DF8AF54C15DD Συνημ.(12) 

3. ΤΕΜΕΡ Α.Ε. 

  ΕΣΗΔΗΣ: 65FCFFC4911298D1D7C8ED73F869D371. Συνημ.(13) 

4. ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 

       ΕΣΗΔΗΣ: 446C2E334484DC588F0A1AF28752EF31. Συνημ.(14) 

5. ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝ. ΕΜΠ. ΞΕΝ. 

ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ         

       ΕΣΗΔΗΣ: 8AA150B5E4D7E9CC378FB0E6F0091E42. Συνημ.(15) 

6. ΓΑΜΑ ΣΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.         

 ΕΣΗΔΗΣ: 8A49BFE7B5FA3AA2DF93BA8CE02DFDE0. Συνημ.(16) 

7. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. 

 ΕΣΗΔΗΣ: 3AFC58EDBBEE41795A22B550F9EFBA5E. Συνημ.(17) 

8. ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ Α.Ε. 

 ΕΣΗΔΗΣ: 0EAB2A629896922E9DE1D31065778AB0. Συνημ.(18) 

 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής (στα οποία 

περιλαμβάνονται το Τ.Ε.Υ.Δ. και η εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 

24.2 της διακήρυξης) ως προς το νομότυπο, την πληρότητα και το παραδεκτό 

αυτών,  η  Ε.∆.Δ. προχώρησε στον έλεγχο των υποβληθεισών εγγυητικών 

επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  Όσες εγγυητικές 

επιστολές είχαν εκδοθεί από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ξεκίνησαν  να ελέγχονται μέσω της 

εφαρμογής ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση  https://validate.tmede.gr/#/. Τα παραγόμενα από το 

https://validate.tmede.gr/#/
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ηλεκτρονικό σύστημα του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. έγγραφα παραδόθηκαν στην Υπηρεσία 

πρωτοκόλλου του Δήμου προκειμένου να λάβουν αρ. πρωτοκόλλου. 

 

Παράλληλα η Πρόεδρος της Ε.Δ.Δ., επικοινώνησε εγγράφως με τους 

φορείς έκδοσης των υποβληθεισών εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και 

συγκεκριμένα απέστειλε με Fax τα επισυναπτόμενα στο παρόν έγγραφα: 

1. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4307/15-03-2018 έγγραφο προς την Τράπεζα 

Πειραιώς, (Λ. Κνωσού 255-259 Ηράκλειο), συνημ. (19)  

2. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4263/15-03-2018 έγγραφο προς την Παγκρήτια 

Τράπεζα, (Λ. Ικάρου και Μαυσώλου, Ν. Αλικαρνασσός), συνημ. (20) 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους σύμφωνα με την παρ. 4.1.στ. 

της διακήρυξης. 

Στο σημείο αυτό η Ε.Δ.Δ. διέκοψε τη συνεδρίαση της έως να αποσταλλούν 

τα απαντητικά έγραφα από της εκδότριες τράπεζες των δύο εγγυητικών 

επιστολών και όρισε τη συνέχεια της διαδικασίας τις αμέσως επόμενες ημέρες και 

αφού θα έχουν παραληφθεί τα εν λόγω έγγραφα. 

Το ηλεκτρονικό αρχείο του παρόντος πρακτικού θα υπογραφεί και 

ψηφιακά προκειμένου να υποβληθεί στην αναθέτουσα αρχή ως “εσωτερικό”, 

μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος και επιπλέον το έντυπο 

αρχείο θα διαβιβαστεί στην αναθέτουσα αρχή μαζί με τα συνημμένα και το 

φάκελο του διαγωνισμού. 

Συνημμένα: 
1. Κατάλογος συμμετοχόντων (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 
7EEA53DDEE40616D2664ACEF5F8813F0) 
2. Κατάλογος συμμετοχόντων κατά σειρά μειοδοσίας (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 
23C09D5BAA523B34BC8427524659DACA) 
3. α/α ΕΣΗΔΗΣ: AE5C337EA865A648143D11A16FD966AA 

4. α/α ΕΣΗΔΗΣ: 5EF7945E97F6C4B46A6935EA25692C51 

5. α/α ΕΣΗΔΗΣ: 6FFCF0DAA14614CD1F297625493DB420 

6. α/α ΕΣΗΔΗΣ: AC4BAC33253CE5308B3F7D3C53368577 

7. α/α ΕΣΗΔΗΣ: 9E7D3C2693D56872AC8396655864317F 

8. α/α ΕΣΗΔΗΣ: 4D92EA0D7FEE9B5ADC4B0809AE9201E8 

9. α/α ΕΣΗΔΗΣ: CCC712C9E479B39F18C3BEF9FDDA62BF 

10. α/α ΕΣΗΔΗΣ: F804EC32D9E65C6196E6CEE2E9BC7157 

11. α/α ΕΣΗΔΗΣ: 5A6D2CDE7FAB6A68EE6A173DF4DE3714 

ΑΔΑ: ΨΓΟΜΩΗΜ-519
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12. α/α ΕΣΗΔΗΣ: BD94597B605B7B7C51A6DF8AF54C15DD 

13. α/α ΕΣΗΔΗΣ: 65FCFFC4911298D1D7C8ED73F869D371 

14. α/α ΕΣΗΔΗΣ: 446C2E334484DC588F0A1AF28752EF31 

15. α/α ΕΣΗΔΗΣ: 8AA150B5E4D7E9CC378FB0E6F0091E42 

16. α/α ΕΣΗΔΗΣ: 8A49BFE7B5FA3AA2DF93BA8CE02DFDE0 

17. α/α ΕΣΗΔΗΣ: 3AFC58EDBBEE41795A22B550F9EFBA5E  

18. α/α ΕΣΗΔΗΣ: 0EAB2A629896922E9DE1D31065778AB0 

19. Το με αρ. πρωτ. 4307/15-03-2018 έγγραφό μας 

20. Το με αρ. πρωτ. 4263/15-03-2018 έγγραφό μας                      
 
 

Το  παρόν Πρακτικό υπογράφεται από την Ε.Δ.Δ. ως κατωτέρω. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

 
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Δημοπρασίας με Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 

«Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου 2017» 
(17PROC002509735 29-12-2017) 

 
Στις Γούρνες Πεδιάδος και συγκεκριμένα στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου (πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών), 

σήμερα 22-03-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 π.μ. συνεχίστηκε η διαδικασία 

για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του ανωτέρου έργου, από την ορισθείσα 

με την υπ’ αριθμ. 67/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Χερσονήσου Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) αποτελούμενη από 

τους:  

παρόντες: 

 Κριτσωτάκη Χριστοθέα – ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών – πρόεδρος 

 Τζαγκαράκη Στεφανία – ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών – τακτικό μέλος 

 Σαρτζετάκη Μαρία – ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών – τακτικό μέλος 

 Γιανναδάκης Γεώργιος – ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών –  αναπληρωματικό 

μέλος 

ΑΔΑ: ΨΓΟΜΩΗΜ-519
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 Μανιαδή Μηνά πολιτικό μηχανικό, εκπρόσωπος του ΤΕΕ-ΤΑΚ - τακτικό 

μέλος 

και απόντες: 

 του εκπροσώπου της Π.Ε.Δ. Κρήτης Ιωάννη Στεφανάκη, Δημάρχου 

Οροπεδίου Λασιθίου τακτικού μέλος και του αναπληρωματικού του 

Ζαχαρία Καλογεράκη, Δήμαρχου Μινώα Πεδιάδος, 

 

Η Ε.Δ.Δ. συνήλθε 

και η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ε.Δ.Δ. τα έγγραφα ελέγχου των 

εγγυητικών επιστολών όπως αυτά παραθέτονται παρακάτω: 

1. υπ’αρίθμ. 4553/16-03-2018  από Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Συνημ.(1) 

2. υπ’α΄ριθμ.. 4569/16-03-2018 από Τράπεζα Πειραιώς (κατάστημα Κνωσού, 

Ηράκλειο), Συνημ.(2) 

3. υπ’αρίθμ. 4552/16-03-2018 από Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Συνημ.(3) 

4. υπ’αρίθμ. 4556/16-03-2018 από Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Συνημ.(4) 

5. υπ’αρίθμ.. 4555/16-03-2018 από Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Συνημ.(5) 

6. υπ’αρίθμ. 4558/16-03-2018 από Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Συνημ.(6) 

7. υπ’αρίθμ. 4562/16-03-2018 από Παγκρήτια Τράπεζα (κατάστημα Ν. 

Αλικαρνασσός, Ηράκλειο), Συνημ.(7) 

8. υπ’αρίθμ. 4554/16-03-2018 από Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Συνημ.(8) 

Η Ε.Δ.Δ. διαπίστωσε τη γνησιότητα όλων των εγγυητικών επιστολών που 

υποβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες. Βάσει της διαδικασίας διενέργειας του 

διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 4.1(η)  της διακήρυξης και από 

τα άρθρα 98 & 102 του ν.4412/2016, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται στην 

Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Χερσονήσου τα εξής:  

1. Την έγκριση των πρακτικών (πρακτικό 1ο  και πρακτικό 2ο ) του 

διαγωνισμού 

2. Την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου 

2017» στον μειοδότη με την επωνυμία ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ε. 

(προσωρινό ανάδοχο) που προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης 63,24%. 

ΑΔΑ: ΨΓΟΜΩΗΜ-519
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Πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας όπως παράχθηκε από το 

Υποσύστημα (ΕΣΗΔΗΣ α/α: 23C09D5BAA523B34BC8427524659DACA) 

(Πρακτικό 1ο) και με ενσωματωμένες τις παρατηρήσεις επί των ελέγχων των 

οικονομικών προσφορών και των δικαιολογητικών: 

Α/Α Α/Α 

καταθ. 

Επωνυμία προσφέροντα Ποσοστό Παρατηρήσεις 

1 65569 ΜΑΡΜΙΤΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ- 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

63,24 % 
 

 

2 64265 ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

60,81 % 
 

 

3 65829 ΤΕΜΕΡ ΑΕ 55,36 % Απορρίπτεται 

λόγω μη ομαλής 

προσφοράς   

4 65874 ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

55,21 % 
 

 

5 62769 ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΒΗΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

53,25 % 
 

 

6 65952 ΓΑΜΑ ΣΙΓΜΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

51,00 % 
 

 

7 63210 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. 44,68 %  

8 61929 ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ 
Α.Ε. 

33,15 % 
 

 

Το ηλεκτρονικό αρχείο του παρόντος πρακτικού θα υπογραφεί και 

ψηφιακά προκειμένου να υποβληθεί στην αναθέτουσα αρχή ως “εσωτερικό”, 

μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος και επιπλέον το έντυπο 

αρχείο θα διαβιβαστεί στην αναθέτουσα αρχή μαζί με τα συνημμένα και το 

φάκελο του διαγωνισμού. 
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Το παρόν πρακτικό 2ο, υπογράφεται από την Ε.Δ.Δ. ως κατωτέρω και 

επισυνάπτονται τα συνημμένα (1) και (2) όπως αναφέρονται παραπάνω. 

 
Συνημμένα: 
1. υπ’αρίθμ. 4553/16-03-2018  από Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  
2. υπ’α΄ριθμ.. 4569/16-03-2018 από Τράπεζα Πειραιώς (κατάστημα Κνωσού, 
Ηράκλειο),  
3. υπ’αρίθμ. 4552/16-03-2018 από Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  
4. υπ’αρίθμ. 4556/16-03-2018 από Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  
5. υπ’αρίθμ.. 4555/16-03-2018 από Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  
6. υπ’αρίθμ. 4558/16-03-2018 από Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  
7. υπ’αρίθμ. 4562/16-03-2018 από Παγκρήτια Τράπεζα (κατάστημα Ν. 
Αλικαρνασσός, Ηράκλειο),  
8. υπ’αρίθμ. 4554/16-03-2018 από Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα 

μέλη της να αποφασίσουν σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την αριθ. 50/2017 μελέτη, την αριθμ. 

560/2017 απόφαση ΔΣ, την αριθμ. 723/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, την σχετική με την εκτέλεση των έργων νομολογία, τα 

πρακτικά Νο 1
ο
 & Νο 2

ο
 ,  τις κατατεθείσες προσφορές, τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, και μετά 

από διαλογική συζήτηση 

 

Αποφασίζει ομόφωνα:   

 

1. Εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής. 

2. Εγκρίνει το πρακτικό Νο1 της επιτροπής διαγωνισμού και το 

συνημμένο σε αυτήν πίνακα διαγωνιζομένων, το οποίο αφορά τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων. 

3. Εγκρίνει το πρακτικό  Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα 

με το οποίο προσωρινός μειοδότης για την ανάθεση του έργου 

«Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου 2017» αναδείχθηκε η εταιρεία 

ΜΑΡΜΙΤΕΛ  Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ε., Δ/νση οδός Κ & Σ ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου 

Νέα Αλικαρνασσός. 

ΑΔΑ: ΨΓΟΜΩΗΜ-519



 15 

4. Αναδεικνύει την μειοδότρια τεχνική εταιρεία ΜΑΡΜΙΤΕΛ  

Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ε., ως προσωρινό ανάδοχο του έργου 

«Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου 2017», η οποία προσέφερε 

ποσοστό μέσης έκπτωσης εξήντα τρία κόμμα είκοσι τέσσερα 

(63,24%) επί τοις εκατό, σύμφωνα με τα ως άνω πρακτικά της 

επιτροπής διαγωνισμού. 

5. Η παρούσα απόφαση θα σταλεί σε όλους του συμμετέχοντες, με κάθε 

πρόσφορο μέσο επί αποδείξει,  προκειμένου να λάβουν γνώση. 

6. Κατά της παρούσας απόφασης ένσταση εντός πέντε (5) ημερών από 

την παραλαβής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 4.3 

της σχετικής διακήρυξης.  

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 163 /  2018 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

     Ο Πρόεδρος            Αντιπρόεδρος              Τα Μέλη 
    Παρλαμάς Κων/νος        Σέγκος Ιωάννης             Βασιλείου Αντώνιος 

                                    Ρουσάκης Ιωάννης 

                Πλευράκης Εμμανουήλ 

                Σταυρουλάκης Νικόλαος 

                                                                                  Φιλιππάκης Κων/νος 

                          Καλαϊτζάκης Αθανάσιος 

      

              

 Η Ειδική Γραμματέας 

Αικατερίνη Μανδαλάκη               

     Γούρνες 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Παρλαμάς Κων/νος 

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 
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