
ΑΔΑ: ΨΕ6ΔΩΗΜ-ΨΚ6 

 1 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                           

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ                                        ΜΔΓ 

ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ                          ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΊΓΡΑΦΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ                 Η Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε       
                                                                     Σκήκαηνο Γηνίθεζεο  

 

 

 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
 

 

Απφ ην πξαθηηθφ  11 / 2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο ηνπ Γήκνπ 

Υεξζνλήζνπ. 

 

ηηο Γνχξλεο, ζήκεξα ηελ  21
ε
  Μαξηίνπ 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα  

11.00, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, ζπλήιζε ζε δεκφζηα 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, χζηεξα απφ ηελ κε αξ. πξση. 

4595 / 16-3-2018 έγγξαθε  πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πνπ δεκνζηεχζεθε 

θαη επηδφζεθε λφκηκα κε απνδεηθηηθφ ζηα κέιε ηεο θαη αλαξηήζεθε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 

3852/2010 ΦΔΚ 87/Α/2010). 

 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη απφ ηα 

ελλέα (9) κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ: 

 

         Παξόληεο                                        Απόληεο  

1. Παξιακάο Κσλ/λνο                               Παξζεληψηεο Γεψξγηνο                           

2. έγθνο Ισάλλεο  

3. Βαζηιείνπ Αληψληνο                                 

4. Ρνπζάθεο Ισάλλεο 

5. Φηιηππάθεο Κσλ/λνο 

6. Πιεπξάθεο Δκκαλνπήι 

7. ηαπξνπιάθεο Νηθφιανο  

8. Καιατηδάθεο Αζαλάζηνο, ηαθηηθφ κέινο ζηε ζέζε ηνπ παξαηηεζέληνο 

ηαθηηθνχ θ. Αζπεηάθε  Αλησλίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 74 παξ. 7 ηνπ Ν. 3852/2010. 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε Μαλδαιάθε Αηθαηεξίλε ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 
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Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο είπε ηα εμήο:  

Ο θ. Καιατηδάθε Αζαλάζηνο κέρξη 9-3-2018 ήηαλ 1
ν
 αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηελ αξίζκ. 95/2017 απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ΑΓΑ Φ7Ξ4ΧΗΜ- Ρ1Π, κε ζέκα «εθινγήο κειψλ 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο» γηα ηε ζεηεία απφ 5-3-2017 έσο 31-8-2019. 

Μεηά  ηελ αξηζκ. Πξση. 1665/30-1-2018 αίηεζε παξαίηεζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνχινπ θ Αζπεηάθε Αλησλίνπ, ν νπνίνο ήηαλ ηαθηηθφ κέινο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κέρξη 9-3-2018 θαη ηελ αξηζκ. 44/2018 απφθαζε 

Γεκάξρνπ, κε αξηζκφ πξση. 100/9-3-2018, φπνπ δηαπηζηψζεθε ε απηνδίθαηε 

απνδνρή παξαίηεζεο απφ ην αμίσκα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνχινπ,  ν θ. 

Καιατηδάθεο παίξλεη ηελ ζέζε ηνπ σο 1
νο

 αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 παξ. 7 ηνπ Ν. 3852/2010 αλαθέξνπλ ηα εμήο: 

«ηα αναπληρωμαηικά μέλη ανά καηηγορία με ηη ζειρά ηης εκλογής ηοσς, 

παίρνοσν ηις θέζεις ηων ηακηικών μελών ποσ μένοσν κενές καηά ηη διάρκεια ηης 

διεηείας».      

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην παξαθάησ ζέκα αλέθεξε ηα εμήο 

 

ΘΔΜΑ  3
ν
  :«Έγθξηζε ή κε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ γηα 

ην έξγν ¨αληηθαηάζηαζε αξδεπηηθήο γεψηξεζεο Άλσ Βάζεηα¨». 

 

Αξηζκόο  Απόθαζεο    138 / 2018 
 

 
 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμε ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο είπε ηα εμήο: 

 

Η Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο ζπλέηαμε ηελ αξηζκ. 

22ηξ/2017 κειέηε πνπ αθνξά ην έξγν «Αληηθαηάζηαζε αξδεπηηθήο 

γεώηξεζεο Άλω Βάζεηαο» πξνϋπνινγηζκνύ 77.665,05 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% (θφζηνο έξγνπ καδί κε ηελ 

πξνβιεπφκελε αλαζεψξεζε 62.633,11 € + ΦΠΑ 24%  15.031,95 € = 

77.665,05 €).  
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ηνλ πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ – εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 θαη ζηνλ 

ΚΑ 25.7336.0002 κε ηίηιν ««Αληηθαηάζηαζε αξδεπηηθήο γεώηξεζεο Άλω 

Βάζεηαο» είρε εγγξαθεί ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία εθδφζεθε ε αξίζκ. 750/2017 Πξφηαζε 

Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ αξηζκ. 700/2017 απφθαζε ηεο, ε νπνία 

αλαξηήζεθε ζηε Γηαχγεηα θαη έιαβε ΑΓΑ : ΧΤΙΦΧΗΜ-5Λ6:  

1. Δλέθξηλε ηελ αξηζκ. 750/2017 Πξφηαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο,  κε 

ηελ νπνία πξνηείλεηαη ε δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ 1.000,00 €  ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 25.7336.0002 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 θαη θαηαλέκεηαη θαη δεζκεχεηαη πίζησζε 

πνζνχ 76.665,05€ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 25.7336.0002 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018. 

2. Ψήθηζε πίζησζε πνζνχ 1.000,00€, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 25.7336.0002 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε αξδεπηηθήο γεώηξεζεο 

Άλω Βάζεηαο»». 

3. Δλέθξλε ηελ κε αξηζκφ 22ηξ/2017 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ. 

4. Δλέθξηλε ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ. 

5. Δλέθξηλε ηελ δηελέξγεηα αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε αξδεπηηθήο γεώηξεζεο Άλω 

Βάζεηαο»». 

6. Όξηζε ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγωληζκνύ γηα ην ελ ιφγσ έξγν 

απνηεινχκελε απφ ηνπο θάησζη κφληκνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ 

Υεξζνλήζνπ:   

Σαθηηθά κέιε 

 Σδαγθαξάθε ηεθαλία, θαηεγνξίαο / θιάδνπ ΠΔ3  Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ 

 ππξιηδάθεο Γεκνζζέλεο, θαηεγνξίαο /θιάδνπ ΠΔ3  Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ, Πξφεδξνο 

 Γηαλλαδάθεο Γεψξγηνο, θαηεγνξίαο / θιάδνπ ΠΔ3  Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ 

  

Αλαπιεξωκαηηθά κέιε  

 Κνπαλάθεο Νηθφιανο, θαηεγνξίαο / θιάδνπ ΣΔ4 Ηιεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ. 
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 Μσυζηάδεο Αζαλάζηνο, θαηεγνξίαο /θιάδνπ ΣΔ5 Σνπνγξάθσλ 

Μεραληθψλ. 

 αξηδεηάθε Μαξία, θαηεγνξίαο/θιάδνπ ΠΔ6 Σνπνγξάθσλ 

Μεραληθψλ 

7. πλέηαμε ηνπο όξνπο ηεο  δεκνπξαζίαο. 

 

 
Βάζεη ηεο αξίζκ. 700/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

θαζνξίζζεθαλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, εθδφζεθε απφ ηνλ 

Γήκαξρν . Πξση. 27499/28-12-2017 δηαθήξπμε ε νπνία αλαξηήζεθε ζηε 

Γηαχγεηα (ΑΓΑ : 6Ξ2ΜΧΗΜ-ΣΟ1) θαη ζην ΚΗΜΓΗ (ΑΓΑΜ : 

17PROC002504544/28-12-2017).  

 Η δηαθήξπμε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δεκνζηεχζεθε ζε δχν 

εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ησλ Αζελψλ θαζψο επίζεο θαη ζε δχν εκεξήζηεο 

εθεκεξίδεο θαη ζε κία εβδνκαδηαία ηνπ Ν. Ηξαθιείνπ. 

 Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ειεθηξνληθά ζηε Γηαδηθηπαθή πύιε 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.Γ.Η...  

 

Ηκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ 

νξίδεηαη ε 23.02.2018, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα ε 10:00 π.κ.  

 

Ηκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηωλ πξνζθνξώλ 

νξίδεηαη ε 01.03.2018, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00 π.κ. 

Η Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ δηαβίβαζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ην απφ 1-3-

2018 πξαθηηθφ  δηαγσληζκνχ  θαζψο θαη φια ηα ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ 

απφ ηνλ κνλαδηθφ ζπκκεηέρνληα θαη εηζεγείηαη ηελ έγθξηζε ηνπ. 

αο παξαζέησ ην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ.  

 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ  

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  
Γημοππαζίαρ με Ανοικηό Ηλεκηπονικό Γιαγυνιζμό, μέζυ ηος Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ. για 

ηην ανάδειξη αναδόσος καηαζκεςήρ ηος έπγος: 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΓΔΥΤΙΚΗΣ ΓΔΩΤΡΗΣΗΣ ΑΝΩ ΒΑΘΔΙΑΣ» 

 
Σηηο Γνύξλεο Πεδηάδνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ 
Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Φεξζνλήζνπ (πξώελ Ακεξηθαληθή Βάζε Γνπξλώλ), ζήκεξα 
01-03-2018, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00 π.κ. δηελεξγήζεθε ε ειεθηξνληθή 
απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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θαηαζθεπήο ηνπ αλσηέξνπ έξγνπ, από ηελ νξηζζείζα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 700/2017 
απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Φεξζνλήζνπ Δπηηξνπή 
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ (Δ.Γ.Γ.) απνηεινύκελε από ηνπο:  

 Γεκνζζέλεο Σππξιηδάθε, θαηεγνξία / θιάδνπ ΠΔ3 Πνι. Μερ/θσλ, 

Πξόεδξνο, 

 Σηεθαλία Τδαγθαξάθε, θαηεγνξία /θιάδνπ ΠΔ3 Πνι. Μερ/θσλ, ηαθηηθό κέινο, 

 Γεώξγην Γηαλλαδάθε , θαηεγνξία / θιάδνπ ΠΔ3 Πνι. Μερ/θσλ, ηαθηηθό κέινο. 

Η Δ.Γ.Γ. έσονηαρ ςπότη: 
I. ηνπο όξνπο ηεο δεκνπξαζίαο πνπ θαηαξηίζηεθαλ κε ηελ σο άλσ απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δεκνπξαηεζέληνο έξγνπ:  

 Σρεηηθή κειέηε: 22ηξνπ/2017 ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 

Φεξζνλήζνπ 

 Πξνϋπνινγηζκόο κειέηεο εξγαζηώλ: 77.665,05 € κε Φ.Π.Α. 

 Πεγή ρξεκαηνδόηεζεο: ΔΣΟΓΑ  

 Αλνηθηόο Ηιεθηξνληθόο Γηαγσληζκόο, κέζσ ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ. κε Α/Α 

Σπζηήκαηνο: 68901 

II. Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ απεζηάιε πξνο 

δεκνζίεπζε:  

 Δθεκεξίδεο Αζελώλ-Θεζζαινλίθεο 

 α) ΗΦΩ, β) Γεληθή Γεκνπξαζηώλ 

 Δθεκεξίδεο Ν. Ηξαθιείνπ  

               α) Νέα Κξήηε (εκεξήζηα), β) Παηξίδα (εκεξήζηα) θαη  γ) Αληίιαινο ηεο 
Μεζαξάο 
               (εβδνκαδηαία)  
ελώ νιόθιεξε ε δηαθήξπμε αλαξηήζεθε ζην ΚΗΓΜΗΣ θαη έιαβε ΑΓΑΜ: 
17PROC002504544 2017-12-28.  

III. Ο Αλνηθηόο Ηιεθηξνληθόο Γηαγσληζκόο δηεμάγεηαη  κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο 

(ρακειόηεξε ηηκή) 

IV. Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ήηαλ ε 23-02-2018, 

εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα ε 10:00 π.κ. 

V. Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη πξηλ ηελ 

ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνέβε ζηελ απνζηνιή (µέζσ 

ησλ ζπλεκκέλσλ ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ αλαξηώληαο ζηε Γηαδηθηπαθή 

Πύιε «Πξνµεζεύο» θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

www.hersonisos.gr) ηνπ θαηαιόγνπ ζπκκεηερόλησλ, όπσο απηόο παξάρζεθε 

από  ην Υπνζύζηεκα (µε  Ηµ/λία ∆εµηνπξγίαο: 26/02/2018 θαη ώξα 10:11:18 θαη 

αξ. 7A9AC4A964F3B8471F210AD438761E1C) Σςνημ (1). 

 

Η ανυηέπυ Δ.Γ.Γ. ζςνήλθε 
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θαη αθνύ o Πξόεδξνο δηαπίζησζε ηελ απαξηία ησλ κειώλ, πξνέβε ζε ειεθηξνληθή 
απνζθξάγηζε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθή Πύιε «Πξνµεζεύο» ηνπ ππνθαθέινπ 
«Γηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο» θαη ηνπ ππνθαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ηνπ 
Αλνηθηνύ Ηιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ κε α/α ζπζηήκαηνο 68901 κε ζπλνπηηθό ηίηιν 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΓΔΥΤΙΚΗΣ ΓΔΩΤΡΗΣΗΣ ΑΝΩ ΒΑΘΔΙΑΣ».  

Σηνλ ειεθηξνληθό ρώξν «Σπλεκκέλα Πξνθεξπγκέλνπ Γηαγσληζκνύ», αλαξηήζεθε 
από ηελ Δ.∆.Γ.  ν ζρεηηθόο πίλαθαο ζπκκεηερόλησλ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο όπσο 
παξάρζεθε από ην Υπνζύζηεκα (αξ. AB28F4516E7AC61C6B6A79DB2579487A) 
Σςνημ.(2). 

Αθνινύζσο, ε Δ.∆.Γ.  πξνέβε, ζε έιεγρν ηεο νιόγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο 
αλαγξαθήο ησλ επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπησζεο θαη ηεο νκαιήο κεηαμύ ηνπο 
ζρέζεο, βάζεη ηεο παξαγσγήο ζρεηηθνύ ςεθηαθνύ αξρείνπ, κέζα από ην 
ππνζύζηεκα. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ νκαιόηεηαο, ρξεζηκνπνηήζεθε από ηελ 
Δ.∆.Γ.  ε κέζε έθπησζε πξνζθνξάο (Δκ), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 95 
θαη 98 ηνπ λ. 4412/2016. 

Σηε ζπλέρεηα ε Δ.Γ.Γ. πξνέβε ζηνλ έιεγρν ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 
Σπκκεηνρήο» ηνπ άξζξνπ 24.2 ηεο δηαθήξπμεο από ηνλ νπνίν δηαπηζηώζεθε όηη ν ελ 
ιόγσ θάθεινο ήηαλ ζύκθσλνο κε ηε δηαθήξπμε θαη σο εθ ηνύηνπ απνδεθηόο. 

Μεηά από επηθνηλσλία µε ην Πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ, δηαπηζηώζεθε όηη γηα ηελ κία 
(1) ππνβαιιόκελε  πξνζθνξά πνπ ππνβιήζεθε ειεθηξνληθά ηελ 21-02-2018 κέζσ 
ΔΣΗΓΗΣ, είρε πξνζθνκηζηεί ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ε 
πξσηόηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό, ζύκθσλα µε ηελ 
παξ. β ηνπ άξζξνπ 3.5 ηεο Γηαθήξπμεο, (εληόο ηξηώλ εξγάζηκσλ εκεξώλ) θαη έιαβε 
αξηζκό πξσηνθόιινπ 3216/22-02-2018. 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά θξίζεθε σο απνδεθηή θαηά ηνλ  έιεγρν ηεο νιόγξαθεο θαη 
αξηζκεηηθήο αλαγξαθήο ησλ επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπησζεο θαη ηεο νκαιήο κεηαμύ 
ηνπο ζρέζεο θαη θαηαρσξήζεθε ζην παξόλ Πξαθηηθό σο αθνινύζσο:  

1. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

         α/α ΔΣΗΓΗΣ: A2D7760854BFDA1F474FC6465EAFE622. 
Σπλεκ.(3). 

 
Αθνινύζσο ε  Δ.∆.Γ. έιεγμε ηελ ππνβιεζείζα εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθεηκέλνπ λα 
δηαπηζηώζεη ηελ εγθπξόηεηά ηεο, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ειέγρνπ εγθπξόηεηαο 
εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ ηνπ Τ.Μ.Δ.Γ.Δ. ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε  
https://validate.tmede.gr/#/ θαη παξέιαβε ην ππ’αξ΄ζκ. V/5961/01-03-2018 έγγξαθν 
ηνπ Τ.Μ.Δ.Γ.Δ. 

 
Βάζεη ηεο δηαδηθαζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, όπσο απηή νξίδεηαη από ην 
άξζξν 4.1(ε)  ηεο δηαθήξπμεο θαη από ηα άξζξα 98 & 102 ηνπ λ.4412/2016, ε 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ εηζεγείηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηα εμήο:  

1. Τελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ηνπ δηαγσληζκνύ 

2. Τελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΡΓΔΥΤΙΚΗΣ ΓΔΩΤΡΗΣΗΣ ΑΝΩ ΒΑΘΔΙΑΣ» ζηνλ πξνζσξηλό κεηνδόηε κε 

https://validate.tmede.gr/#/
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ηελ επσλπκία «ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» πνπ πξνζέθεξε κέζν 

πνζνζηό έθπησζεο 12% ζύκθσλα κε ηε ππ’αξίζκ. 

A194222BBA7908B4EABE4450B89BC3E7 νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 

ζπζηήκαηνο Σπλεκ. (4). 

Τν παξόλ Πξαθηηθό, ζπληάρζεθε ζε (2) δύν ζειίδεο θαη ζε ηξία )3) αληίγξαθα 
ππνγξάθεηαη από ηελ Δ.Γ.Γ. σο θαησηέξσ θαη επηζπλάπηνληαη ηα Σπλεκκέλα (4) 
όπσο αλαθέξνληαη παξαπάλσ.  

Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ 
 
 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θάιεζε ηα κέιε ηεο 

λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.  
 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο, ηελ αξηζκ. 22ηξ/2017 κειέηε, ηελ αξηζκ. 700/2017 

πξνεγνχκελε απφθαζε ηεο, ην απφ 1-3-2018 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ, ηελ ζρεηηθή κε ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ λνκνινγία, , ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, 

θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Απνθαζίδεη νκόθωλα:   

  
1. Δγθξίλεη ην από 1-3-2018 πξαθηηθφ ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο 

πξνζθνξψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

«Αληηθαηάζηαζε αξδεπηηθήο γεώηξεζεο Άλω Βάζεηαο». 

2. Αλαδεηθλύεη ηνλ  Βαζηιάθε Κσλ/λν σο πξνζσξηλφ αλάδνρν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε αξδεπηηθήο γεώηξεζεο Άλω 

Βάζεηαο», ν νπνίνο πξνζέθεξε  γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνζνζηφ 

κέζεο έθπησζεο 12% ζχκθσλα κε ηε ππ’ αξίζκ. 

A194222BBA7908B4EABE4450B89BC3E7 νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

 Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 138  /  2018 

 

Αθνχ αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο. 

     Ο Πξόεδξνο            Αληηπξόεδξνο              Σα Μέιε 
    Παξιακάο Κσλ/λνο        έγθνο Ισάλλεο             Βαζηιείνπ Αληψληνο 

                                    Ρνπζάθεο Ισάλλεο 

                Πιεπξάθεο Δκκαλνπήι 

                ηαπξνπιάθεο Νηθφιανο 

                                                                                  Φηιηππάθεο Κσλ/λνο 
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                          Καιατηδάθεο Αζαλάζηνο 

              

 Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 

Αηθαηεξίλε Μαλδαιάθε               

     Γνχξλεο 

Αθξηβέο απφζπαζκα 

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

 

Παξιακάο Κσλ/λνο 

Αληηδήκαξρνο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 
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