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ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 22-10-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. ∆νση: Μ. Παρλαµά 2 και Λ. 62 Μαρτύρων 417
Τ.Κ. 713 04, Ηράκλειο
Τηλ. 2810529266
Fax: 2810529289

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2854
ΣΧΕΤ.: 2674
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Συντονίστριας Α.∆. Κρήτης
2. αν. Γεν. ∆/ντή ΧΩ.ΠΕ.Π.
3. σε όλους τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έγκριση πρακτικού µειοδοτικού διαγωνισµού που έγινε στις 18-10-2018 για την ανάδειξη αναδόχου του
έργου: «Συντήρηση κεντρικού κτιρίου Α.∆.Κ. στην Πλ. Κουντουριώτη», προϋπολογισµού 54.000,00 €
ευρώ (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Η Αν. Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικού Ελέγχου
έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1
του Ν.4412/16: «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων,….», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα,
1.2
του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
1.3
του Ν. 3518/2006: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και
Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (Τ.Σ.ΜΕ.∆.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας»,
1.4
του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
2. Το Π.∆.136/2010 µε θέµα: «Οργανισµός της ΑΠ∆ Κρήτης» (ΦΕΚ 229/Α/27-12-2010).
3. Την µε αρ. πρωτ.14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 250/2017) περί
διορισµού Συντονίστριας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης.
4. Την µε αρ. πρωτ. οικ.8165/27-06-2017 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Κρήτης περί "Ανάθεσης άσκησης αρµοδιοτήτων σε οργανικές µονάδες της Α.∆.Κ. και παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής 'Με Εντολή Συντονιστή' αποφάσεων και εγγράφων στους προϊσταµένους
των οργανικών µονάδων κ.λ.π", (ΦΕΚ Β' 2247/2017).
5. Την µε αρ. πρωτ. 2674/02-10-2018 Απόφασή µας περί έγκρισης τευχών διαγωνισµού, ηµεροµηνίας
διεξαγωγής διαγωνισµού, του έργου (Α∆Α: ΩΓΤΦΟΡ1Θ-Ν7Ε).
6. Το από 18-10-2018 Πρακτικό της Επιτροπής διεξαγωγής της δηµοπρασίας του έργου µε τους
καταλόγους συµµετασχόντων και µειοδοσίας (αρ. πρωτ. ∆ΤΕ/2854/22-10-2018).

ΕΠΕΙ∆Η
1. Η περίληψη διακήρυξης και διακήρυξη της δηµοπρασίας του παραπάνω έργου δηµοσιεύτηκε εµπρόθεσµα
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
2. Η ανοικτή δηµοπρασία του έργου του θέµατος διενεργήθηκε στις 18-10-2018 σύµφωνα µε την
διακήρυξη δηµοπρασίας του έργου και τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Στον διαγωνισµό προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορές επτά (7) εργοληπτικές επιχειρήσεις όπως
αναφέρονται στο από 18-10-2018 πρακτικό της αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού.
4. Η επιτροπή διαγωνισµού σε ανοικτή συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, έλεγξε τα
δικαιολογητικά συµµετοχής – οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων, τα οποία βρήκε σωστά και
σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης και αποφάσισε οµόφωνα να κάνει δεκτούς όλους τους
συµµετέχοντες.
5. Όπως αναφέρεται στο πρακτικό οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την
ανάληψη του έργου προσέφεραν κατά σειρά µειοδοσίας εκπτώσεις σύµφωνα µε το κατάλογο µειοδοσίας
του από 18-10-2018 πρακτικού.
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6. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται την ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση
«ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ-ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» γιατί ο συναγωνισµός υπήρξε επαρκής και η
οικονοµική προσφορά της, ως τελικού µειοδότη, κρίνεται ικανοποιητική για το ∆ηµόσιο.
7. Σύµφωνα µε το Ν.4412/2016, η ανάθεση της κατασκευής δηµοσίων έργων ανατίθεται υποχρεωτικά στην
εργοληπτική επιχείρηση που πρόσφερε τη χαµηλότερη τιµή υπό τον όρο ότι καλύπτει όλες τις
προϋποθέσεις της συµµετοχής στο διαγωνισµό.
Το γεγονός ότι :
α) κατά την διεξαγωγή του διαγωνισµού δεν έγιναν παραβιάσεις των κείµενων διατάξεων ή των όρων της
διακήρυξης.
β) η οικονοµική προσφορά του τελικού µειοδότη κρίνεται ικανοποιητική και
γ) ο συναγωνισµός κρίνεται επαρκής.

Αποφασίζουµε
1. Εγκρίνουµε το από 18-10-2018 πρακτικό του διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου:
«Συντήρηση κεντρικού κτιρίου Α.∆.Κ. στην Πλ. Κουντουριώτη»,, προϋπολογισµού 54.000,00 € ευρώ (µε
αναθεώρηση και ΦΠΑ), σύµφωνα µε το οποίο µειοδότης αναδεικνύεται η εργοληπτική επιχείρηση,
«ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ-ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», µε προσφορά ποσοστού ενιαίας έκπτωσης
πενήντα τοις εκατό (50 %) και ακολουθούν κατά σειρά µειοδοσίας οι υπόλοιπες εργοληπτικές επιχειρήσεις
όπως αναφέρονται στο από 18-10-2018 πρακτικό.
2. Ορίζουµε ότι η σύµβαση του έργου θα υπογραφεί από τον ∆ιευθυντή της Προϊσταµένης
Αρχής εκ µέρους του κυρίου του έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί σε όλους τους διαγωνιζόµενους σύµφωνα µε την
∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού, άρθρο 4.1.στ.
Συνηµµένα
αρ. πρωτ. 2854/22-10-2018 πρακτικό Επιτροπής
∆ιαγωνισµού
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
- Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης
- Φ. ∆ιαγωνισµού
- Αν. Προϊστ. ∆/νσης
- Χρον. Αρχείο

Για την Προϊσταµένη Αρχή του Έργου
Η Αν. Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικού Ελέγχου
Αγγελική Μαρτίνου
∆ρ Χηµικός Μηχανικός
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