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Αυτοτελές Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων 

 
 

 

 

 
Ηράκλειο, 05 Απριλίου 2022 
Αρ. πρωτ.: 94440 
 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
 
Τηλέφωνα 
e-mail 

:Πλατεία Ελευθερίας 
:712 01 
:Γιατρομανωλάκη  
 Ευαγγελία 
:2813400235 
:tyso@crete.gov.gr 

ΠΡΟΣ: - Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου 
 
 

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου  
- Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης ΠΕ Ρεθύμνου 

 

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 408/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  

 
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της 

αριθμ. 408/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 07/01-04-

2022), που αφορά στην Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων 

(δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικές προσφορές, οικονομικές προσφορές)  

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα, για την 

«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της 

παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του 

Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2022 

και 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης» (υπ΄ αρθ. 156779 ηλεκτρονικός 

διαγωνισμός της υπ΄ αριθ. 55255/28-2-2022 Διακήρυξης) 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

 

Νίκη Βαρδιάμπαση  

 

 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                    ΑΔΑ:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Απόσπασμα Πρακτικού Νο07/01-04-2022 
Αριθμός Απόφασης: 408/2022 

 
Στο Ηράκλειο σήμερα Παρασκευή 01 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00, 

συνήλθε σε συνεδρίαση δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή (Περιφερειακό 
Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 85525/29-
03-2022  Πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-
03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 
32009/23-05-2020 και την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17567 (ΦΕΚ 1454/Β/25-03-2022) 
ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
από το Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 04 
Απριλίου 2022 και ώρα 06:00». 

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα 
αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν: 

 

1 Λιονή Μαρία 
 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 

Αντιπρόεδρος 
επιτροπής 

2 Γουλιδάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης 
ΠΕ Λασιθίου 

τακτικό μέλος 

3 Σκουλάς Νικόλαος Περιφερειακός 
Σύμβουλος 

τακτικό μέλος 

4 Κώτσογλου Κυριάκος »               » τακτικό μέλος 

5 Χρονάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

6 Μανουσάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

7 Ανδρουλάκης Ιωάννης »               » Ως τακτικό μέλος 

 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι περιφερειακoί 
σύμβουλοι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Χουδετσανάκη-
Γιακουμάκη Ειρήνη και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής. 

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ. Αλεξάκης Γεώργιος 
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ, 
Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Υποδομών ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική 
προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού ΠΚ, Σουλτάτου 
Ιωάννα προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος 
Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη 
τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Γερογιαννάκη 
Εμμανουέλλα, προϊσταμένη Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Αλεξάκης 
Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη 
προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου, Ξυδάκη Αικατερίνη 
υπάλληλος τμήματος Συντονισμού και Υλοποίησης Δράσεων Φυτικής και Ζωικής 
Παραγωγής Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Λιοδάκης Γεώργιος δικηγόρος 
(θέμα 26), Marcu Arben πολίτης (θέμα 26), Δακανάλης Παναγιώτης πολίτης (θέμα 
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26), και για την τήρηση των πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και 
Μιχελινάκη Άννα, υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων. 

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη 
διαπίστωση απαρτίας, ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή να αποφανθεί για το 
κατεπείγον του παρακάτω θέματος και τη συζήτησή του εκτός ημερήσιας 
διάταξης. 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να 
ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου, 
αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του εκτός 
ημερησίας διάταξης: 

Στη συνέχεια η Προεδρεύουσα αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα: 
 

ΘΕΜΑ (01 εκτός ημερησίας διάταξης): Επικύρωση των 

αποτελεσμάτων των σταδίων (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικές 

προσφορές, οικονομικές προσφορές)  του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα, για την «Παροχή 

υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της 

παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του 

Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 

2022 και 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης» (υπ΄ αρθ. 156779 

ηλεκτρονικός διαγωνισμός της υπ΄ αριθ. 55255/28-2-2022 Διακήρυξης) 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 
δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις, 
ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», 
στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),  
όπως ισχύουν. 

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, 
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/ 
26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.  

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που 
αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) και του κ. Γουλιδάκη 
Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου (λήξη θητείας 31-05-2022), σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.  
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5. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή 
Αντιπροέδρου της ΟΕ. 

6. Το με αρ. πρωτ. 87246/30-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού 
Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  
Έχοντας υπόψη : 
1. Την  αριθμ. 198/2022 απόφασή σας με την οποία εγκρίθηκαν  
α) οι όροι διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την   «Παροχή 
υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της 
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του 
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 
2022 και 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης» και β) η συγκρότηση 
της επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού. 
2. Την αριθμ. 55255/28-2-2022 διακήρυξη του διαγωνισμού. 
3. Το υπ΄αριθμόν 1 / 2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, 
που αφορά την αποσφράγιση όλων των (υπο)φακέλων των υποβληθέντων 
προσφορών και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
τεχνικών προσφορών,  των οποίων τα δικ/κά συμμετοχής κρίθηκαν πλήρη 
σύμφωνα με  τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη. 
4. Το υπ΄αριθμόν 2 / 2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του εν λόγω 
διαγωνισμού, που αφορά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική 
προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά κατά το στάδιο  ελέγχου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών τους ανά 
τμήμα, και την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων. 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, 
και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το ν. 4782/21. 
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης ως εξής: 
Α) Έγκριση των  υπ΄αριθμόν 1/2022 και 2/2022 πρακτικών της επιτροπής  
διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  «Παροχή 
υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της 
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του 
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 
2022 και 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης»                (υπ΄ αρθ. 
156779 ηλεκτρονικός διαγωνισμός της υπ΄ αριθ. 55255/28-2-2022 Διακήρυξης) 
Επικύρωση των αποτελεσμάτων όλων των  σταδίων του διαγωνισμού 
(Δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικές προσφορές και οικονομικές 
προσφορές) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω πρακτικά της 
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 
Β) Ανάδειξη προσωρινών Αναδόχων ως εξής :  
ΤΜΗΜΑ 1 : ΔΗΜΟΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ & ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 
Προσωρινός Ανάδοχος : «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ– ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ» 
έναντι ποσού 41.331,60 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, για 
72 χειρισμούς τα έτη 2022 και 2023 στο σύνολο των παγίδων του τμήματος 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη και τον αναλυτικό πίνακα 
τιμών της οικονομικής του προσφοράς.  
ΤΜΗΜΑ 2 : ΔΗΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΑΜΑΡΙΟΥ 
Προσωρινός Ανάδοχος : «ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» έναντι ποσού 
38.934,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%,  για 72 χειρισμούς 
τα έτη 2022 και 2023 στο σύνολο των παγίδων του τμήματος σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη και τον αναλυτικό πίνακα τιμών της 
οικονομικής του προσφοράς. 
ΤΜΗΜΑ 3 :    ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
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Προσωρινός Ανάδοχος: «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ– ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ» 
έναντι ποσού 41.086,80 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%,  για 
72 χειρισμούς τα έτη 2022 και 2023 στο σύνολο των παγίδων του  
τμήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη και τον 
αναλυτικό πίνακα τιμών της οικονομικής του προσφοράς. 
Γ) Συνέχιση της διαδικασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 
55255/28-2-2022 Διακήρυξη. 

7. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της 
Επιτροπής.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει: 
Α) Τα υπ΄αριθμόν 1/2022 και 2/2022 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον 
έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες 
τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής 
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2022 και 2023 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης» (υπ΄ αρθ. 156779 ηλεκτρονικός διαγωνισμός 
της υπ΄ αριθ. 55255/28-2-2022 Διακήρυξης), που αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας απόφασης. 
Την επικύρωση των αποτελεσμάτων όλων των σταδίων του διαγωνισμού 
(Δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικές προσφορές και οικονομικές 
προσφορές) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω πρακτικά της 
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

Β) Την ανάδειξη προσωρινών Αναδόχων ως εξής:  
ΤΜΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ & ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 
Προσωρινός Ανάδοχος : «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ– ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ» 
έναντι ποσού 41.331,60 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, για 
72 χειρισμούς τα έτη 2022 και 2023 στο σύνολο των παγίδων του τμήματος 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη και τον αναλυτικό πίνακα 
τιμών της οικονομικής του προσφοράς.  
ΤΜΗΜΑ 2: ΔΗΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΑΜΑΡΙΟΥ 
Προσωρινός Ανάδοχος : «ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» έναντι ποσού 
38.934,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%,  για 72 χειρισμούς 
τα έτη 2022 και 2023 στο σύνολο των παγίδων του τμήματος σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη και τον αναλυτικό πίνακα τιμών της 
οικονομικής του προσφοράς. 
ΤΜΗΜΑ 3:    ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Προσωρινός Ανάδοχος: «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ– ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ» 
έναντι ποσού 41.086,80 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%,  για 
72 χειρισμούς τα έτη 2022 και 2023 στο σύνολο των παγίδων του  
τμήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη και τον 
αναλυτικό πίνακα τιμών της οικονομικής του προσφοράς. 

Γ) Τη συνέχιση της διαδικασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 
55255/28-2-2022 Διακήρυξη, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό 
της παρούσας απόφασης. 

 
Στην παρούσα απόφαση δήλωσε παρών ο κ. Μανουσάκης Νικόλαος τακτικό 
μέλος της Επιτροπής, για τους λόγους που ανέφερε και καταγράφηκαν στα 
πρακτικά. 
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Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
Ηράκλειο, 01-04-2022 

 
Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη 

της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 
Λιονή Μαρία 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ΄ αριθμόν 1  
Της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού  

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΑΚΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 
ΤΗΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ McPhail ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΕΤΗ 2022 ΚΑΙ 2023 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ » (υπ΄ αρθ. 

156779 ηλεκτρονικός διαγωνισμός της υπ΄ αριθ. 55255/28-2-2022 Διακήρυξης) 
 

Η επιτροπή που ορίστηκε με την αριθμ. 198/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κρήτης για τη διενέργεια του διαγωνισμού, συνεδρίασε παρουσία των 
παρακάτω τακτικών μελών της στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης την 
Τετάρτη 23/3/2022 και ώρα 10:00 π.μ  με σκοπό την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών και την αξιολόγηση τους, έχοντας υπόψη την αριθμ. 55255/28-2-2022 
διακήρυξη. 
1) ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 
2) ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, τακτικό μέλος επιτροπής. 
3) ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ , ΓΕΩΠΟΝΟΣ, τακτικό μέλος επιτροπής. 

 
Κατά την αποσφράγιση διαπιστώθηκε ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το 
σύστημα ως «κλειδωμένος» και ότι είχαν εμπρόθεσμα υποβληθεί έξι προσφορές.  
Η επιτροπή αποσφραγίζει τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους «δικαιολογητικά 
συμμετοχής- τεχνική προσφορά» και τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους 
«Οικονομική προσφορά» των προσφερόντων. Εξετάζει αρχικά, την προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη και την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 « Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων, οι οποίες διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, οι πρωτότυπες εγγυήσεις 
συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με 
ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.»  
Στο τμήμα προμηθειών έχουν κατατεθεί/πρωτοκολληθεί εμπρόθεσμα (πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών) πέντε φάκελοι που περιέχουν 
τις πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής που έχουν αντίστοιχα υποβληθεί στους 
ηλεκτρονικούς (υπο) φακέλους των παρακάτω προσφερόντων : 
 «ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» αρ. πρωτ. Εισερχομένου φακέλου:  79750/22-3-2022 
«ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» αρ. πρωτ. Εισερχομένου φακέλου:  79759/22-3-2022 
«ΚΟΝΤΕΣ Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε» αρ. πρωτ. Εισερχομένου φακέλου: 79836/22-3-
2022 
«ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ» αρ. πρωτ. Εισερχομένου φακέλου:80075/22-3-2022 
«ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ – ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ» αρ. πρωτ. Εισερχομένου 
φακέλου:80083/22-3-2022. 
 Διαπιστώνεται  ότι ο προσφέρων « ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» εντός του ηλεκτρονικού 
(υπο)φακέλου της προσφοράς του έχει υποβάλλει εγγυητική επιστολή ηλεκτρονικής 
έκδοσης του ΤΜΕΔΕ. Ως εκ τούτου δεν όφειλε να προσκομίσει πρωτότυπη εγγύηση 
συμμετοχής. 
Παράλληλα, η αναθέτουσα αρχή δια του τμήματος Προμηθειών της Π.Ε Ρεθύμνης 
επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
συμμετοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.  
Η Επιτροπή, στο σημείο αυτό διακόπτει τη συνεδρίασή της.  
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 Η επιτροπή συνεχίζει τη συνεδρίασή της την Πέμπτη 24/3/2022 έχοντας υπόψη το 
γεγονός ότι όπως διαπιστώθηκε (σχετικά έγγραφα-Email επικοινωνίας με τους 
φορείς έκδοσης των εγγυητικών, τηρούνται στην υπηρεσία στο φάκελο του 
διαγωνισμού) οι υποβληθείσες εγγυητικές συμμετοχής ( έξι στο σύνολό τους ) είναι 
έγκυρες .  
                                    Καταγράφονται οι  προσφορές:  
  Συστημικός Αριθμός προσφοράς  : 271881 

1 ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 ΚΟΝΤΕΣ Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε 
ΤΜΗΜΑ 1 : ΔΗΜΟΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ & 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

  
ΤΜΗΜΑ 2 : ΔΗΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & 
ΑΜΑΡΙΟΥ 

  ΤΜΗΜΑ 3 :    ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 

Συστημικός Αριθμός προσφοράς  : 272954 

2 ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ – 
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΔΗΜΟΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ & 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

  
ΤΜΗΜΑ 2 : ΔΗΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & 
ΑΜΑΡΙΟΥ 

  ΤΜΗΜΑ 3 :    ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 
Συστημικός Αριθμός προσφοράς  : 272989 

3 ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΤΜΗΜΑ 1 : ΔΗΜΟΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ & 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

 
Συστημικός Αριθμός προσφοράς  : 273053 

4 ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ 1 : ΔΗΜΟΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ & 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

  
ΤΜΗΜΑ 2 : ΔΗΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & 
ΑΜΑΡΙΟΥ 

  ΤΜΗΜΑ 3 :    ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 
Συστημικός Αριθμός προσφοράς  : 273056 

5 ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑ 2 : ΔΗΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & 
ΑΜΑΡΙΟΥ 

 
Συστημικός Αριθμός προσφοράς  : 273123 

6 ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ 1 : ΔΗΜΟΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ & 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

  
ΤΜΗΜΑ 2 : ΔΗΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & 
ΑΜΑΡΙΟΥ 

  
ΤΜΗΜΑ 3 :    ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
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Η επιτροπή, εξετάζει τα υποβληθέντα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΕΕΕΣ και 
Εγγύηση συμμετοχής) των προσφερόντων, διαπιστώνοντας τα εξής :  
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΚΟΝΤΕΣ Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε»  
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής  είναι πλήρη και έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην αριθμ. 55255/28-2-2022 οικεία διακήρυξη. 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ – 
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ»  
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι πλήρη και έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην αριθμ. 55255/28-2-2022 οικεία διακήρυξη. 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ»  
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι πλήρη και έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην αριθμ. 55255/28-2-2022 οικεία διακήρυξη. 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ»  
 Διαπιστώνεται ότι στην εν λόγω προσφορά το υποβληθέν Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 2.4.3.1 (Δικαιολογητικά συμμετοχής) της οικείας διακήρυξης «ΤΤΤΤοοοο    

συμπληρωμένο από τον Οικονομικσυμπληρωμένο από τον Οικονομικσυμπληρωμένο από τον Οικονομικσυμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣό Φορέα ΕΕΕΣό Φορέα ΕΕΕΣό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς , καθώς , καθώς , καθώς και και και και η τυχόν ση τυχόν ση τυχόν ση τυχόν συυυυννννοοοοδευδευδευδευτική τική τική τική 

αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύαυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύαυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύαυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωναμφωναμφωναμφωνα    με τμε τμε τμε την πην πην πην περίπτωση ερίπτωση ερίπτωση ερίπτωση δδδδ΄́́́    της της της της 

ππππαραγραραγραραγραραγράάάάφου φου φου φου 2.42.42.42.4.2.5.2.5.2.5.2.5    ττττης παρης παρης παρης παρούσούσούσούσας,ας,ας,ας,    σε ψηφιακά υπσε ψηφιακά υπσε ψηφιακά υπσε ψηφιακά υπογεγραμμένογεγραμμένογεγραμμένογεγραμμένοοοο    ηλεκτηλεκτηλεκτηλεκτρονρονρονρονικό αικό αικό αικό αρχείορχείορχείορχείο    

με μορφότμε μορφότμε μορφότμε μορφότυπο υπο υπο υπο PDFPDFPDFPDF»»»»  

Η έλλειψη υπογραφής ισοδυναμεί με μη νόμιμη/έγκυρη υποβολή του ΕΕΕΣ. Τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής της προσφοράς κρίνονται ως μη αποδεκτά.   
Η προσφορά απορρίπτεται από την περαιτέρω διαδικασία. 
  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»  
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι πλήρη και έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην αριθμ. 55255/28-2-2022 οικεία διακήρυξη. 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ»  
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι πλήρη και έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην αριθμ. 55255/28-2-2022 οικεία διακήρυξη. 
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Η Επιτροπή σε διαδοχικές συνεδριάσεις της την Δευτέρα 28/3/2022 και Τρίτη 
29/3/2022 συνεχίζει  με την αξιολόγηση των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ των οποίων τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής κρίθηκαν πλήρη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία 
διακήρυξη, διαπιστώνοντας τα εξής : 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΚΟΝΤΕΣ Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε»  
Έχει συνταχθεί/υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, η αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του  ΕΣΗΔΗΣ ψηφιακά υπογεγραμμένη,  η  απαιτούμενη 
από τη διακήρυξη υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη καθώς και ο πίνακας 
τεχνικής προσφοράς ψηφιακά υπογεγραμμένος ανά τμήμα της υποβαλλόμενης 
προσφοράς . 
 
ΤΜΗΜΑ 1 : ΔΗΜΟΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ & ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ.  

Στον υποβληθέντα πίνακα «Τεχνικής προσφοράς /Στοιχείων εργαζομένων» 
αναγράφονται εννέα (9) ελαιοκομικές ζώνες αντί των δώδεκα (12) της διακήρυξης. 
Αντίστοιχα εγγράφονται εννέα (9) παγιδοθέτες αντί των δώδεκα( 12) που όριζε η 
διακήρυξη ως ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό παγιδοθετών για το εν λόγω τμήμα. 
Η τεχνική προσφορά «ΚΟΝΤΕΣ Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε» για το εν λόγω τμήμα 
κρίνεται ως μη αποδεκτή δεδομένου ότι δεν καλύπτει τις απαιτήσεις – τεχνικές 
προδιαγραφές έτσι όπως αυτές ορίζονται στην οικεία διακήρυξη.  
Συγκεκριμένα, στο Παράρτημα Ι (Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης – 
Απαιτήσεις – Τεχνικές προδιαγραφές)  της διακήρυξης, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:             

««««    Ο προσφέρων συντάσσει την τεχνική προσφορά του λαμβάνοντας υπόψη Ο προσφέρων συντάσσει την τεχνική προσφορά του λαμβάνοντας υπόψη Ο προσφέρων συντάσσει την τεχνική προσφορά του λαμβάνοντας υπόψη Ο προσφέρων συντάσσει την τεχνική προσφορά του λαμβάνοντας υπόψη τουςτουςτουςτους    

απαιτούμενους παγιδοθέτες έτσι απαιτούμενους παγιδοθέτες έτσι απαιτούμενους παγιδοθέτες έτσι απαιτούμενους παγιδοθέτες έτσι όπωςόπωςόπωςόπως    αυτοί αυτοί αυτοί αυτοί ορίζονται στην ορίζονται στην ορίζονται στην ορίζονται στην παρούσα διαπαρούσα διαπαρούσα διαπαρούσα διακήρυκήρυκήρυκήρυξη ξη ξη ξη 

(ΠΙΝΑΚΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ) ανά ελ(ΠΙΝΑΚΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ) ανά ελ(ΠΙΝΑΚΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ) ανά ελ(ΠΙΝΑΚΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ) ανά ελαιοκομική ζώνη για κάθε τμήμα του έργου αιοκομική ζώνη για κάθε τμήμα του έργου αιοκομική ζώνη για κάθε τμήμα του έργου αιοκομική ζώνη για κάθε τμήμα του έργου 

που υποβάλλει προσφοράπου υποβάλλει προσφοράπου υποβάλλει προσφοράπου υποβάλλει προσφορά....»»»»        
 

ΤΜΗΜΑ 2 : ΔΗΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΑΜΑΡΙΟΥ 
Στον υποβληθέντα πίνακα «Τεχνικής προσφοράς /Στοιχείων εργαζομένων» 
αναγράφονται επτά (7) ελαιοκομικές ζώνες αντί των οκτώ (8) της διακήρυξης. 
Αντίστοιχα εγγράφονται επτά (7) παγιδοθέτες αντί των οκτώ(8) που όριζε η 
διακήρυξη ως ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό παγιδοθετών για το εν λόγω τμήμα.  
Η τεχνική προσφορά «ΚΟΝΤΕΣ Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε» για το εν λόγω τμήμα 
κρίνεται ως μη αποδεκτή δεδομένου ότι δεν καλύπτει τις απαιτήσεις – τεχνικές 
προδιαγραφές έτσι όπως αυτές ορίζονται στην οικεία διακήρυξη.  
Συγκεκριμένα, στο Παράρτημα Ι (Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης – 
Απαιτήσεις–Τεχνικές προδιαγραφές)  διακήρυξης, μεταξύ άλλων  αναφέρεται ότι:           

««««    Ο προσφέρων συντάσσει την τεχνική προσφορά του λαμβάνοντας υπόψη Ο προσφέρων συντάσσει την τεχνική προσφορά του λαμβάνοντας υπόψη Ο προσφέρων συντάσσει την τεχνική προσφορά του λαμβάνοντας υπόψη Ο προσφέρων συντάσσει την τεχνική προσφορά του λαμβάνοντας υπόψη τουςτουςτουςτους    

απαιτούμενους παγιδοθέτες έτσι απαιτούμενους παγιδοθέτες έτσι απαιτούμενους παγιδοθέτες έτσι απαιτούμενους παγιδοθέτες έτσι όπωςόπωςόπωςόπως    αυτοί αυτοί αυτοί αυτοί ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη 

(ΠΙΝΑΚΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ) ανά ελ(ΠΙΝΑΚΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ) ανά ελ(ΠΙΝΑΚΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ) ανά ελ(ΠΙΝΑΚΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ) ανά ελαιοκομική ζώνη για κάθε αιοκομική ζώνη για κάθε αιοκομική ζώνη για κάθε αιοκομική ζώνη για κάθε τμήμα του έργου τμήμα του έργου τμήμα του έργου τμήμα του έργου 

που υποβάλλει προσφοράπου υποβάλλει προσφοράπου υποβάλλει προσφοράπου υποβάλλει προσφορά....»»»»        
 
ΤΜΗΜΑ 3 :    ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Η τεχνική προσφορά «ΚΟΝΤΕΣ Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε» για το εν λόγω τμήμα 
κρίνεται αποδεκτή δεδομένου ότι καλύπτει τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές 
έτσι όπως αυτές ορίζονται στην οικεία διακήρυξη . 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ – ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ» 
Έχει συνταχθεί/υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, η αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του  ΕΣΗΔΗΣ ψηφιακά υπογεγραμμένη,  η  απαιτούμενη 
από τη διακήρυξη υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη καθώς και ο πίνακας 
τεχνικής προσφοράς ψηφιακά υπογεγραμμένος ανά τμήμα της υποβαλλόμενης 
προσφοράς . 
 
ΤΜΗΜΑ 1 : ΔΗΜΟΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ & ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 
Η τεχνική προσφορά «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ – ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ» 
 για το εν λόγω τμήμα, κρίνεται αποδεκτή δεδομένου ότι καλύπτει απαιτήσεις – 
τεχνικές προδιαγραφές έτσι όπως αυτές ορίζονται στην οικεία διακήρυξη. 
 
ΤΜΗΜΑ 2 : ΔΗΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΑΜΑΡΙΟΥ 
Η τεχνική προσφορά «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ – ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ» 
 για το εν λόγω τμήμα, κρίνεται αποδεκτή δεδομένου ότι καλύπτει απαιτήσεις – 
τεχνικές προδιαγραφές έτσι όπως αυτές ορίζονται στην οικεία διακήρυξη.  
 
ΤΜΗΜΑ 3 :    ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Η τεχνική προσφορά «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ – ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ» 
 για το εν λόγω τμήμα κρίνεται αποδεκτή δεδομένου ότι καλύπτει απαιτήσεις – 
τεχνικές προδιαγραφές έτσι όπως αυτές ορίζονται στην οικεία διακήρυξη.  
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» 
Έχει συνταχθεί/υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, η αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του  ΕΣΗΔΗΣ ψηφιακά υπογεγραμμένη,  η  απαιτούμενη 
από τη διακήρυξη υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη καθώς και ο πίνακας 
τεχνικής προσφοράς ψηφιακά υπογεγραμμένος για το  τμήμα 1 που υποβάλλεται η 
προσφορά. 
ΤΜΗΜΑ 1 : ΔΗΜΟΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ & ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 
Η τεχνική προσφορά «ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» για το εν λόγω τμήμα κρίνεται 
αποδεκτή δεδομένου ότι καλύπτει απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές έτσι όπως 
αυτές ορίζονται στην οικεία διακήρυξη.  
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 
Έχει συνταχθεί/υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, η αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του  ΕΣΗΔΗΣ ψηφιακά υπογεγραμμένη,  η  απαιτούμενη 
από τη διακήρυξη υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη καθώς και ο πίνακας 
τεχνικής προσφοράς ψηφιακά υπογεγραμμένος για το  τμήμα 2 που υποβάλλεται η 
προσφορά. 
ΤΜΗΜΑ 2 : ΔΗΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΑΜΑΡΙΟΥ 
Η τεχνική προσφορά «ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» για το εν λόγω τμήμα κρίνεται 
αποδεκτή δεδομένου ότι καλύπτει απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές έτσι όπως 
αυτές ορίζονται στην οικεία διακήρυξη.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» 
Έχει συνταχθεί/υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, η αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του  ΕΣΗΔΗΣ ψηφιακά υπογεγραμμένη,  η  απαιτούμενη 
από τη διακήρυξη υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη καθώς και ο πίνακας 
τεχνικής προσφοράς ψηφιακά υπογεγραμμένος ανά τμήμα της υποβαλλόμενης 
προσφοράς . 

 
ΤΜΗΜΑ 1 : ΔΗΜΟΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ & ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 
Η τεχνική προσφορά «ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» για το εν λόγω τμήμα κρίνεται 
αποδεκτή δεδομένου ότι καλύπτει απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές έτσι όπως 
αυτές ορίζονται στην οικεία διακήρυξη.  
 
ΤΜΗΜΑ 2 : ΔΗΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΑΜΑΡΙΟΥ 
Η τεχνική προσφορά «ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» για το εν λόγω τμήμα κρίνεται 
αποδεκτή δεδομένου ότι καλύπτει απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές έτσι όπως 
αυτές ορίζονται στην οικεία διακήρυξη.  
 
ΤΜΗΜΑ 3 :    ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Η τεχνική προσφορά «ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» για το εν λόγω τμήμα κρίνεται 
αποδεκτή δεδομένου ότι καλύπτει απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές έτσι όπως 
αυτές ορίζονται στην οικεία διακήρυξη.  
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Η Επιτροπή, ολοκληρώνει τον έλεγχο των υποβληθέντων  Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής και των Τεχνικών προσφορών. 
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα του ελέγχου των υποβληθέντων  Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής και των Τεχνικών προσφορών,  Εισηγείται ως εξής : 
 
 
Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ 

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ 
ΚΑΤΕΘΕΣΕ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΚΟΝΤΕΣ Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
Ν. Ο.Ε 
Συστημικός Αρ. 
προσφοράς  : 271881 
 

 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΑ 

 
ΤΜΗΜΑ 1  
 

 
ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 

ΤΜΗΜΑ 2  
 

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 

ΤΜΗΜΑ 3 
 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

 
2 

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ– 
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Συστημικός Αρ. 
προσφοράς  : 272954 
 

 
   
 
ΑΠΟΔΕΚΤΑ 

 
 
ΤΜΗΜΑ 1 

 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

 
ΤΜΗΜΑ 2  
 

 
ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

ΤΜΗΜΑ 3 
 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

 
3 

 
ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Συστημικός Αρ. 
προσφοράς  : 272989 
 
 

 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΑ 

 
 
ΤΜΗΜΑ 1 

 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

 
4 

 
ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 
Συστημικός Αρ. 
προσφοράς  : 273053 
 

 
ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
Απόρριψη της 
προσφοράς από 
την περαιτέρω 
διαδικασία. 
 

Μη συνέχιση αξιολόγησης της 
προσφοράς δεδομένου ότι τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής 
κρίθηκαν μη αποδεκτά. 

 
5 

 
ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
Συστημικός Αρ. 
προσφοράς  : 273056 
 
 

 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΑ 

 
 
ΤΜΗΜΑ 2 

 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

 
6 

 
ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Συστημικός 
Αρ.προσφοράς  : 273123 
 

 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΑ 

ΤΜΗΜΑ 1 
 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

ΤΜΗΜΑ 2 
 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

ΤΜΗΜΑ 3 
 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
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Η Επιτροπή υπογράφει το παρόν πρακτικό έχοντας ολοκληρώσει τον έλεγχο των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον  
αριθμ.156779 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ΄ αριθ. 55255/28-2-2022 Διακήρυξης. 
 
                                                                     
 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 
 
 
 
ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, τακτικό μέλος επιτροπής 
 
 
 
ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ , ΓΕΩΠΟΝΟΣ, τακτικό μέλος επιτροπής 



1 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ΄ αριθμόν 2 

Της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού  
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΑΚΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 
ΤΗΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ McPhail ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΕΤΗ 2022 ΚΑΙ 2023 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ » (υπ΄ αρθ. 

156779 ηλεκτρονικός διαγωνισμός της υπ΄ αριθ. 55255/28-2-2022 Διακήρυξης) 
 

Η επιτροπή που ορίστηκε με την αριθμ. 198/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κρήτης για τη διενέργεια του διαγωνισμού, έχοντας υπόψη την αριθμ. 
55255/28-2-2022 διακήρυξη,  συνεδρίασε παρουσία των παρακάτω τακτικών μελών της στα 
γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης την Τετάρτη 30/3/2022 και ώρα 9:00 π.μ  
με σκοπό την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των 
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά.  
 
1) ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 
2) ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, τακτικό μέλος επιτροπής. 
3) ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ , ΓΕΩΠΟΝΟΣ, τακτικό μέλος επιτροπής. 

 
Σύμφωνα με το  υπ΄αριθμόν 1 πρακτικό της επιτροπής μας, κατά το στάδιο  ελέγχου 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ανά τμήμα, των 
συμμετεχόντων στον εν λόγω διαγωνισμό, Αποδεκτές κρίθηκαν οι παρακάτω 
προσφορές. 
 
 
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ 
ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ. 
 

ΚΟΝΤΕΣ Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
Ν. Ο.Ε 
Συστημικός Αρ. 
προσφοράς  : 271881 
 

 
ΑΠΟΔΕΚΤΗ μόνο στο  
ΤΜΗΜΑ 3 :    ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ– 
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Συστημικός Αρ. 
προσφοράς  : 272954 
 

 
  ΑΠΟΔΕΚΤΗ στο σύνολο των τμημάτων  
 
ΤΜΗΜΑ 1 : ΔΗΜΟΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ & ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ 2 : ΔΗΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΑΜΑΡΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ 3 :    ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 

 
ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Συστημικός Αρ. 
προσφοράς  : 272989 
 
 

 
ΑΠΟΔΕΚΤΗ στο  
ΤΜΗΜΑ 1 : ΔΗΜΟΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ & ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 
 
 

 



2 

 

 
ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
Συστημικός Αρ. 
προσφοράς  : 273056 
 

 
ΑΠΟΔΕΚΤΗ στο  
ΤΜΗΜΑ 2 : ΔΗΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΑΜΑΡΙΟΥ 
 

 
ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Συστημικός 
Αρ.προσφοράς  : 273123 
 

 
ΑΠΟΔΕΚΤΗ στο σύνολο των τμημάτων  
 
ΤΜΗΜΑ 1 : ΔΗΜΟΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ & ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ 2 : ΔΗΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΑΜΑΡΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ 3 :    ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 

 
 
Η Επιτροπή ελέγχει  τις οικονομικές προσφορές των προσφερόντων που σύμφωνα 
με τα προαναφερόμενα έχουν κριθεί αποδεκτές για το στάδιο αυτό για τα αντίστοιχα 
τμήματα. 
Από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι όλοι οι προσφέροντες έχουν υποβάλλει σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στη διακήρυξη,  εντός του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου της 
οικονομικής προσφοράς τους την  αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του  
ΕΣΗΔΗΣ ψηφιακά υπογεγραμμένη, καθώς και τον απαιτούμενο από τη διακήρυξη 
πίνακα οικονομικής προσφοράς ψηφιακά υπογεγραμμένο ανά Τμήμα.  
Οι προσφερόμενες αναλυτικές τιμές τους, δεν υπερβαίνουν την ορισθείσα από τη 
διακήρυξη ως ανώτερη τιμή (1,31 € χωρίς ΦΠΑ) ανά παγίδα και χειρισμό. 
 
Η επιτροπή κρίνει αποδεκτές τις οικονομικές προσφορές και τις καταχωρεί, κατά 
σειρά μειοδοσίας,  ανά τμήμα.  
 

           ΤΜΗΜΑ 1 : ΔΗΜΟΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ & ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 
 
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / 
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡ. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
13% 

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ– 
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Συστημικός Αρ. 
προσφοράς  : 272954 
 

 
ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

 
41.331,60 

ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Συστημικός Αρ. 
προσφοράς  : 272989 
 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ 44.582,40 

ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Συστημικός 
Αρ.προσφοράς  : 273123 
 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ 57.585,60 
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            ΤΜΗΜΑ 2 : ΔΗΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΑΜΑΡΙΟΥ 

 
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / 
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡ. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
13% 

 
ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
Συστημικός Αρ. 
προσφοράς  : 273056 
 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ  
38.934,00 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ– 
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Συστημικός Αρ. 
προσφοράς  : 272954 
 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ 44.125,20 

ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Συστημικός 
Αρ.προσφοράς  : 273123 
 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ 45.972,80 

 
 
             ΤΜΗΜΑ 3 :    ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ 
ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
13% 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ– 
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Συστημικός Αρ. προσφοράς  
: 272954 
 

 
ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

 
41.086,80 

ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Συστημικός Αρ. προσφοράς  
: 273123 
 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ 50.438,40 

ΚΟΝΤΕΣ Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν. 
Ο.Ε 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ 52.477,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 
 
 
 
 
Η Επιτροπή ολοκληρώνει τη συνεδρίασή της. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και ότι 
κριτήριο ανάθεσης σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά τμήμα. 
 

Εισηγείται: 
 Α) Την Αποδοχή των εξεταζόμενων με το παρόν πρακτικό οικονομικών προσφορών για τα 
αντίστοιχα τμήματα της οικείας διακήρυξης. 
 
Β) Την Ανάδειξη προσωρινών Αναδόχων ως εξής :  
 
ΤΜΗΜΑ 1 : ΔΗΜΟΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ & ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 
Προσωρινός Ανάδοχος : «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ– ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ» έναντι 
ποσού 41.331,60 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, για 72 χειρισμούς τα 
έτη 2022 και 2023 στο σύνολο των παγίδων του τμήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην οικεία διακήρυξη και τον αναλυτικό πίνακα τιμών της οικονομικής του 
προσφοράς.  
 
ΤΜΗΜΑ 2 : ΔΗΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΑΜΑΡΙΟΥ 
Προσωρινός Ανάδοχος : «ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» έναντι ποσού 38.934,00 ευρώ 
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%,  για 72 χειρισμούς τα έτη 2022 και 2023 στο 
σύνολο των παγίδων του τμήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη 
και τον αναλυτικό πίνακα τιμών της οικονομικής του προσφοράς. 
 
ΤΜΗΜΑ 3 :    ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Προσωρινός Ανάδοχος: «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ– ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ» έναντι 
ποσού 41.086,80 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%,  για 72 χειρισμούς 
τα έτη 2022 και 2023 στο σύνολο των παγίδων του τμήματος σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη και τον αναλυτικό πίνακα τιμών  της οικονομικής 
του προσφοράς. 
 
 
  
                                                                     
 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 
 
 
 
ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, τακτικό μέλος επιτροπής 

 
 
 
ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ , ΓΕΩΠΟΝΟΣ, τακτικό μέλος επιτροπής 


