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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ  

 

Αρικ.Αποφ 11/2019 

 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από το Πρακτικό 2/2019 τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Φαιςτοφ. 

 

Στισ Μοίρεσ  ςιμερα, τθν 29-01-2019 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 12:30 ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα του 

Διμου Φαιςτοφ  ςυνιλκε ςε τακτικι  ςυνεδρίαςθ θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Φαιςτοφ, 
φςτερα από τθν 970/25-1-2019 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.Γκιουράκθ-Ματκαιάκθ Ραραςκευι 

4.Κουτεντάκθσ Χαράλαμποσ 

5. Χαριτάκθσ Εμμανουιλ 

6.Νικολιδάκθσ Γρθγόριοσ 

 

 

             ΑΠΟΝΣΕ 

 

 1. Καμπουράκθσ Σάββασ 

 

Τα πρακτικά τθρικθκαν από τθν υπάλλθλο Κοςμαδάκθ Μαρία. 

Ο  Ρρόεδροσ είπε ότι υπάρχουν δφο (2) κζματα εκτόσ θμερθςίασ διάταξθσ. Τα μζλθ 
αποδζχκθκαν το επείγον των  κεμάτων για τθν επίςπευςθ των διαδικαςιϊν από τισ υπθρεςίεσ 
του Διμου, αποφάςιςαν να ςυηθτθκοφν 

 

ΘΕΜΑ. Λιψθ απόφαςθσ για ζγκριςθ πρακτικοφ αποςφράγιςθσ και ελζγχου 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, όπωσ προζκυψαν 
κατά το τρίτο ςτάδιο διενζργειασ διαδικαςίασ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ, για τθν 
ανάδειξθ οριςτικοφ αναδόχου του τμιματοσ 2, του τμιματοσ 3, του τμιματοσ 4, και του 
τμιματοσ 6 τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο: «Προμικεια ανταλλακτικϊν για 
τθν επιςκευι και  ςυντιρθςθ μεταφορικϊν μζςων Διμου Φαιςτοφ». 

Προςφυγι ςτθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ 
προκιρυξθσ του άρκρου 32 του Ν. 4412/2016, και χωρίσ να τροποποιθκοφν ουςιωδϊσ οι 
αρχικοί όροι του αρχικοφ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ δθμόςιου διαγωνιςμοφ,  για τθν ανάκεςθ 
του τμιματοσ 1,  του τμιματοσ 5, του τμιματοσ 7, και του τμιματοσ 8,  τθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο: «Προμικεια ανταλλακτικϊν για τθν επιςκευι και  
ςυντιρθςθ μεταφορικϊν μζςων Διμου Φαιςτοφ». 
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Ο  Ρρόεδροσ Αρμουτάκθσ Γεϊργιοσ , ειςθγοφμενοσ το 2ο
  κζμα εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ και 

αποδεχόμενα ομόφωνα τα μζλθ το κζμα να ςυηθτθκεί προσ λιψθ απόφαςθσ, κοινοποίθςε 
ςτα μζλθ και αναφζρκθκε διεξοδικά ςτο με αρικμό πρωτοκόλλου 1068/29-01-2019 ειςθγθτικό 
ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ  Οικονομικϊν  Υπθρεςιϊν ,  ωσ εξισ: 
 

Σασ αναφζρουμε, ότι τθν 22-01-2018, θμζρα Τρίτθ, μασ επιδόκθκε το με αρικμό 3º: Ρρακτικό 
αποςφράγιςθσ και ελζγχου δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, όπωσ προζκυψαν κατά το τρίτο 
ςτάδιο διενζργειασ διαδικαςίασ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ, για τθν ςφναψθ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν  για τθν επιςκευι και  
ςυντιρθςθ μεταφορικϊν μζςων Διμου Φαιςτοφ»», με θμερομθνία τθν 14-01-2019, θμζρα 
Δευτζρα και ϊρα 11:00:00, το οποίο ςυνζταξε το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο («γνωμοδοτικό 
όργανο») - «Επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ» των αποτελεςμάτων του 
διαγωνιςμοφ, ςυγκροτοφμενο με τθν με αρικμό 191/03-09-2018 με ΑΔΑ: ΩΑ6ΞΩΘ1-2Υ1 
Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Φαιςτοφ, το οποίο ςασ το διαβιβάηουμε, ϊςτε να 
επικυρϊςετε τα αποτελζςματα που προζκυψαν κατά το γ’ ςτάδιο: αποςφράγιςθ, ζλεγχοσ και 
αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςτα πλαίςια διενζργειασ θλεκτρονικοφ 
ανοικτοφ διαγωνιςμοφ για τθν ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια 
ανταλλακτικϊν για τθν επιςκευι και  ςυντιρθςθ μεταφορικϊν μζςων Διμου Φαιςτοφ», με 
εκτιμϊμενθ αξία  ποςοφ των 181.440,00 ςε ΕΥΩ, χωρίσ το ΦΡΑ 24%, ςυνολικισ αξίασ ποςοφ 
των 224.985,60 ςε Ευρϊ, μαηί με το ΦΡΑ 24%, και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει  τθσ τιμισ, ο οποίοσ ζλαβε τον αρικμό 
πρωτοκόλλου: 10836/17-09-2018, τον αρικμό διαδικτυακισ ανάρτθςθσ μθτρϊου (ΑΔΑΜ): 
18PROC003697341 2018-09-17 ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.), τον αφξοντα αρικμό α/α: 64351 ςτο ςφςτθμα του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), και αναρτικθκε 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:  
7Τ6ΘΩΘ1-ΓΘΚ, κακϊσ επίςθσ ζλαβε δθμοςιότθτα ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 
66 του Ν. 4412/2016 (εςτάλθ ςτισ εφθμερίδεσ: Αντίλαλοσ τθσ Μεςαράσ, Νζα Κριτθ &Ρατρίσ).  

 

Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι 
αξιολόγθςθσ» των αποτελεςμάτων  του διαγωνιςμοφ, κατά το γ’ ςτάδιο: αποςφράγιςθ, 
ζλεγχοσ και αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςτα πλαίςια  διενζργειασ 
διαδικαςίασ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ οριςτικοφ αναδόχου 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν  για τθν 
επιςκευι και  ςυντιρθςθ μεταφορικϊν μζςων Διμου Φαιςτοφ», με εκτιμϊμενθ αξία  ποςοφ 
των 181.440,00 ςε ΕΥΩ, χωρίσ το ΦΡΑ 24%, ςυνολικισ αξίασ ποςοφ των 224.985,60 ςε Ευρϊ, 
μαηί με το ΦΡΑ 24%, και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά, βάςει  τθσ τιμισ,ζλεγξε τθν πλθρότθτα και ορκότθτα των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ/τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74), 
όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. «Αποδεικτικά μζςα» 
τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3. «Λόγοι αποκλειςμοφ»τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4. «Καταλλθλότθτα 
άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ», 2.2.6. «Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα» και  
2.2.8. «Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων αυτισ». 

 

Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι 
αξιολόγθςθσ» των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ,κατά το γ’ ςτάδιο: αποςφράγιςθ, ζλεγχοσ 
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και αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςτα πλαίςια  διενζργειασ διαδικαςίασ 
θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ οριςτικοφ αναδόχου ςφναψθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν  για τθν επιςκευι και  
ςυντιρθςθ μεταφορικϊν μζςων Διμου Φαιςτοφ», με εκτιμϊμενθ αξία  ποςοφ των 181.440,00 
ςε ΕΥΩ, χωρίσ το ΦΡΑ 24%, ςυνολικισ αξίασ ποςοφ των 224.985,60 ςε Ευρϊ, μαηί με το ΦΡΑ 
24%, και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά, βάςει  τθσ τιμισ, κατόπιν ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ/τα 
αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74), όλων των δικαιολογθτικϊν  
που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. «Αποδεικτικά μζςα» τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ, 
ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3. 
«Λόγοι αποκλειςμοφ» τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ των παραγράφων 2.2.4. «Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ», 2.2.6. «Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα» και  2.2.8. «Στιριξθ ςτθν 
ικανότθτα τρίτων αυτισ», γνωμοδοτεί υπζρ τθσ ανάδειξθσ ωσ οριςτικοφσ αναδόχουσ τθσ 
προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν  για τθν επιςκευι και  ςυντιρθςθ 
μεταφορικϊν μζςων Διμου Φαιςτοφ», των κάτωκι οικονομικϊν φορζων, με τελικό 
προχπολογιςμό ανά τμιμα, όπωσ παρακάτω: 

 

1. Για το τμιμα 2: «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν θλεκτρολογικισ φφςεωσ και υπθρεςίεσ 
για τισ επιςκευζσ των θλεκτρολογικϊν», ανακιρυξθ του οικονομικοφ φορζα: 
Καργάκθσ Λυκοφργοσ, ωσ οριςτικόσ ανάδοχοσ, ςτθν ςυνολικι τιμι των 24.018,08 ςε 
Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%). 

2. Για το τμιμα 3: «Υπθρεςίεσ και προμικεια ανταλλακτικϊν για τισ επιςκευζσ φρζνων»,  
ανακιρυξθ του οικονομικοφ φορζα: Φραγκιαδάκθσ Νικόλαοσ, ωσ οριςτικόσ 
ανάδοχοσ, ςτθν ςυνολικι τιμι των 11.197,76 ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%). 

3. Για το τμιμα 4: «Υπθρεςίεσ και προμικεια ανταλλακτικϊν για τισ επιςκευζσ των 
κινθτιρων επιβατικϊν οχθμάτων», ανακιρυξθ του οικονομικοφ φορζα: 
Φραγκιαδάκθσ Νικόλαοσ,  ωσ οριςτικόσ ανάδοχοσ, ςτθν ςυνολικι τιμι των 17.050,00 

ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%). 
4. Για το τμιμα 6: «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν και υπθρεςίεσ για τισ επιςκευζσ των 

κινθτιρων μθχανθμάτων ζργου», ανακιρυξθ του οικονομικοφ φορζα: Γ. φακιανάκθσ 
& Τιοί Ο.Ε.,ωσ οριςτικόσ ανάδοχοσ, ςτθν ςυνολικι τιμι των 69.413,44 ςε Ευρϊ (μαηί 
με το ΦΡΑ 24%). 

 

Ειςθγοφμαςτε: 

 

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. 4314/2014 (Α' 265)«Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) 
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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», 

3. τουΝ. 3852/2010, όπωσ αντικαταςτάκθκαν από τισ διατάξεισ του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 
133/Α/19-7-2018) και ιςχφουν 

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) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο», 
8. του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ 

διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 
9. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 

και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  
10. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ», 

11. του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150),  
12. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 

νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,  
13. του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ 

Εςωτερικϊν, 
14. 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 (Βϋ1590) «Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ 
οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ»,  

15. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  
16. του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 

διατάξεισ»  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 
17. του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και 

Ρολιτιςτικά Θζματα»,  
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18. του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία»,  

19. του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», όπωσ 
αντικαταςτάκθκαν από τισ διατάξεισ του άρκρου 58 «Αρμοδιότθτεσ Δθμάρχου» του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α'): Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ" , όπωσ θ περίπτωςθ ι' τθσ 
παρ.1 προςτζκθκε με τθν παρ.3 του άρκρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 
τεφχοσ Α') και όπωσ θπερίπτωςθ ε' τθσ παρ. 1 αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 1 του 
άρκρου 203 «Διατάκτθσ ςτουσ Ο.Τ.Α. α' βακμοφ», του N. 4555/18 (ΦΕΚ 
133/19.07.2018 τεφχοσ Α'), 

20. τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ 
και Ανάπτυξθσ», 

21. τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 

22. 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. Το με αρικμό πρωτοκόλλου: 6447/06-06-2018 με ΑΔΑΜ: 18REQ003509939 2018-07-31 

ζγγραφο του Γραφείου Ρρομθκειϊν τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του 
Διμου Φαιςτοφ, που αφορά τθν υποβολι πρωτογενοφσ αιτιματοσ για  ανάλθψθ 
υποχρζωςθσ δζςμευςθσ πιςτϊςεων για τθν δαπάνθ τθσ Επιςκευισ και ςυντιρθςθσ 
των μεταφορικϊν μζςων του Διμου Φαιςτοφ. 

2. Τθν με αρικμό πρωτοκόλλου 6460/06-06-2018 Ρρόταςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ, από 
τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Φαιςτοφ, για 
τθν δζςμευςθ πίςτωςθσ φψουσ 54.045,90€ςε βάροσ του Κ.Α.20.6263 με τίτλο 
"Συντιρθςθ και επιςκευι μεταφορικϊν μζςων", για τθν Συντιρθςθ και επιςκευι 
μεταφορικϊν μζςων. 

3. Τθν με αρικμό πρωτοκόλλου 6461/06-06-2018  Ρρόταςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ, από 
τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Φαιςτοφ, για 
τθν δζςμευςθ πίςτωςθσ φψουσ 48.239,14€ ςε βάροσ του Κ.Α.30.6264 με τίτλο 
"Συντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μθχανθμάτων", για τθν Συντιρθςθ και επιςκευι 
λοιπϊν μθχανθμάτων . 

4. Τθν με αρικμό πρωτοκόλλου 6462/06-06-2018 Ρρόταςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ, από 
τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Φαιςτοφ, για 
τθν δζςμευςθ πίςτωςθσ φψουσ  41.144,02€ςε βάροσ του Κ.Α.70.6263 με τίτλο 
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"Συντιρθςθ και επιςκευι μεταφορικϊν μζςων",  για τθν Συντιρθςθ και επιςκευι 
μεταφορικϊν μζςων. 

5. Τθν με αρικμό πρωτοκόλλου 6463/06-06-2018 Ρρόταςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ, από 
τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Φαιςτοφ, για 
τθν δζςμευςθ πίςτωςθσ φψουσ 25.000,00€ςε βάροσ του Κ.Α.70.6264 με τίτλο 
"Συντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μθχανθμάτων" , για τθν Συντιρθςθ και επιςκευι 
λοιπϊν μθχανθμάτων. 

6. Τθν με αρικμό 118/2018 με ΑΔΑ: ΩΤ2ΞΩΘ1-Θ4Λ μεΑΔΑΜ: 18REQ003509960 2018-07-

31 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Φαιςτοφ, που αφορά τθν ζγκριςθ 
των δεςμεφςεων, ςφμφωνα με τισ με αρικμό 224/2018, 225/2018, 226/2018, 
227/2018 Ρροτάςεων Ανάλθψθσ Υποχρεϊςεων, και τθν διάκεςθ των πιςτϊςεων, 
ποςοφ των 54.045,90€ ςε βάροσ του Κ.Α. 20.6263 με τίτλο "Συντιρθςθ και επιςκευι 
μεταφορικϊν μζςων" , ποςοφ των 48.239,14€ ςε βάροσ του Κ.Α.30.6264 με τίτλο 
"Συντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μθχανθμάτων", ποςοφ των41.144,02€ ςε βάροσ του 
Κ.Α.70.6263 με τίτλο "Συντιρθςθ και επιςκευι μεταφορικϊν μζςων", ποςοφ των 
25.000,00€ ςε βάροσ του Κ.Α. 70.6264  με τίτλο "Συντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν 
μθχανθμάτων", ςυνολικοφ ποςοφ των 168.430,06€, ςτο ςκζλοσ των εξόδων του 
προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2018, για τθν δαπάνθ τθσ επιςκευισ και 
ςυντιρθςθσ των μεταφορικϊν μζςων και λοιπϊν μθχανθμάτων του Διμου Φαιςτοφ. 

7. Τθν με αρικμό 224/06-06-2018 με ΑΔΑ:7ΜΞΦΩΘ1-ΝΝΨ Απόφαςθ Ανάλθψθσ 
Υποχρζωςθσ, για τθν ζγκριςθ τθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ ποςοφ των 54.045,90€ ςε 
βάροσ του Κ.Α. 20.6263 με τίτλο "Συντιρθςθ και επιςκευι μεταφορικϊν μζςων", για 
τθν δαπάνθ τθσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ των μεταφορικϊν μζςων του Διμου 
Φαιςτοφ, εκδοκείςα από τον  Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
του Διμου Φαιςτοφ. 

8. Τθν με αρικμό 225/06-06-2018 με ΑΔΑ:7ΔΛΙΩΘ1-Β9Φ Απόφαςθ Ανάλθψθσ 
Υποχρζωςθσ, για τθν ζγκριςθ τθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ ποςοφ των 48.239,14€ ςε 
βάροσ του Κ.Α.30.6264 με τίτλο "Συντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μθχανθμάτων", για 
τθν δαπάνθ τθσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ των λοιπϊν μθχανθμάτων του Διμου 
Φαιςτοφ, εκδοκείςα από τον  Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
του Διμου Φαιςτοφ. 

9. Τθν με αρικμό 226/06-06-2018 με ΑΔΑ:ΩΨΗ8ΩΘ1-ΙΒΓ Απόφαςθ Ανάλθψθσ 
Υποχρζωςθσ, για τθν ζγκριςθ τθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ ποςοφ των 41.144,02€ ςε 
βάροσ του Κ.Α.70.6263 με τίτλο "Συντιρθςθ και επιςκευι μεταφορικϊν μζςων" , για 
τθν δαπάνθ τθσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ των μεταφορικϊν μζςων του Διμου 
Φαιςτοφ, εκδοκείςα από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
του Διμου Φαιςτοφ. 

10. Τθν με αρικμό 227/06-06-2018 με ΑΔΑ:69ΣΘΩΘ1-3ΩΩ Απόφαςθ Ανάλθψθσ 
Υποχρζωςθσ, για τθν ζγκριςθ τθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ ποςοφ των 25.000,00€ ςε 
βάροσ του Κ.Α.70.6264  με τίτλο "Συντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μθχανθμάτων", για 
τθν δαπάνθ τθσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ των λοιπϊν μθχανθμάτων του Διμου 
Φαιςτοφ, εκδοκείςα από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
του Διμου Φαιςτοφ. 

11. Τθν με αρικμό 36/11-07-2018 Μελζτθ Ρρομικειασ  με τίτλο «Επιςκευι και ςυντιρθςθ 
των μεταφορικϊν μζςων του Διμου Φαιςτοφ», Ρροχπολογιςμοφ: 224.985,60 ςε   
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ΕΥΩ (με ΦΡΑ), τθν οποία ςυνζταξε θ Διεφκυνςθ Ρολεοδομίασ & Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 
του Διμου Φαιςτοφ, ϊςτε να εκδοκεί θ διακιρυξθ διεξαγωγισ εκνικοφ θλεκτρονικοφ 
ανοικτοφ διαγωνιςμοφ μζςω ΕΣΘΔΘΣ για τθν επιλογι αναδόχου τθσ  Σφμβαςθσ 
Ρρομικειασ με τίτλο «Επιςκευι και ςυντιρθςθ των μεταφορικϊν μζςων του Διμου 
Φαιςτοφ». 

12. Τθν με αρικμό 125/20-08-2018 με ΑΔΑ: ΨΗ62ΩΘ1-5Θ8 Απόφαςθ Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου Φαιςτοφ, που αφορά τθν ζγκριςθ διενζργειασ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
προμικειασ  με  τίτλο «Επιςκευι και ςυντιρθςθ των μεταφορικϊν μζςων του Διμου 
Φαιςτοφ», εκτιμϊμενθσ αξίασ ποςοφ των 181.440,00 ςε ΕΥΩ, με τθν διαδικαςία του 
εκνικοφ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ, μζςω ΕΣΘΔΘΣ, του άρκρου 27 «Ανοικτι 
διαδικαςία» (άρκρο 27 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 
τεφχοσ Α'): Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), αν και δεν ιταν απαραίτθτο να παρκεί θ εν 
λόγω απόφαςθ για να εκκινιςει θ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ εν λόγω δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ προμικειασ ςφμφωνα με 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.... 

13. Τθν υπ’ αρικμό 190/03-09-2018  με ΑΔΑ: Ψ0Θ1ΩΘ1-4ΝΘΑπόφαςθ Οικονομικισ 
Επιτροπισ Διμου Φαιςτοφ, που αφορά τθν επιλογι του τρόπου διενζργειασ, 
ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο «Ρρομικεια 
ανταλλακτικϊν για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ των μεταφορικϊν μζςων του Διμου 
Φαιςτοφ», εκτιμϊμενθσ αξίασ ποςοφ των 181.440,00 ςε ΕΥΩ, τθν επιλογι του  
κριτθρίου κατακφρωςθσ τθσ εν λόγω δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ, τθν ζγκριςθ 
των ςυνταςςόμενων τευχϊν – ςυμβατικϊν εγγράφων τθσ εν λόγω δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ προμικειασ, τον καταρτιςμό των όρων του διαγωνιςμοφ, τθν ςφνταξθ τθσ 
διακιρυξθσ για τθν δθμόςια ςφμβαςθ προμικειασ με τίτλο «Ρρομικεια 
ανταλλακτικϊν για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ των μεταφορικϊν μζςων του Διμου 

Φαιςτοφ», εκτιμϊμενθσ αξίασ ποςοφ των 181.440,00 ςε ΕΥΩ. 
14. Τθν με αρικμό πρωτοκόλλου:13283/11-09-2018 με ΑΔΑ: ΨΚ6ΣΟ1Θ-7Θ5 Απόφαςθ 

τθσ Συντονίςτριασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ, που αφορά τθν ζγκριςθ, 
από άποψθ νομιμότθτασ, τθσ με 190/03-09-2018 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ 
Διμου Φαιςτοφ. 

15. Τθν με αρικμό πρωτοκόλλου: 10836/17-09-2018 με αρικμό διαδικτυακισ ανάρτθςθσ 
μθτρϊου (ΑΔΑΜ): 18PROC003697341 2018-09-17 ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.), με α/α: 64351 ςτο ςφςτθμα του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) ΔιακιρυξθΣφμβαςθσ 
Ρρομικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ 
μεταφορικϊν μζςων Διμου Φαιςτοφ», με Ανοικτι Διαδικαςία, μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., με 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4412__16_fek_147__08-08-2016_teyxos_a_dhmosies_symbaseis_ergwn_promh8eiwn_kai_yphresiwn_prosarmogh_stis_odhgies_2014__24__ee_kai_2014__25__ee/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4412__16_fek_147__08-08-2016_teyxos_a_dhmosies_symbaseis_ergwn_promh8eiwn_kai_yphresiwn_prosarmogh_stis_odhgies_2014__24__ee_kai_2014__25__ee/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4412__16_fek_147__08-08-2016_teyxos_a_dhmosies_symbaseis_ergwn_promh8eiwn_kai_yphresiwn_prosarmogh_stis_odhgies_2014__24__ee_kai_2014__25__ee/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4412__16_fek_147__08-08-2016_teyxos_a_dhmosies_symbaseis_ergwn_promh8eiwn_kai_yphresiwn_prosarmogh_stis_odhgies_2014__24__ee_kai_2014__25__ee/
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εκτιμϊμενθ αξία  ποςοφ των 181.440,00 ςε ΕΥΩ, χωρίσ το ΦΡΑ 24%, ςυνολικισ αξίασ 
ποςοφ των 224.985,60 ςε Ευρϊ, μαηί με το ΦΡΑ 24%. 

16. Τθν με αρικμό πρωτοκόλλου: 10836/17-09-2018 με ΑΔΑ: 7Τ6ΘΩΘ1-ΓΘΚ Ρροκιρυξθ 
(Ρερίλθψθ Διακιρυξθσ) Σφμβαςθσ Ρρομικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν 
για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ μεταφορικϊν μζςων Διμου Φαιςτοφ», με Ανοικτι 
Διαδικαςία, μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., με εκτιμϊμενθ αξία  ποςοφ των 181.440,00 ςε ΕΥΩ, 
χωρίσ το ΦΡΑ 24%. 

17. Τθν με αρικμό 191/03-09-2018 με ΑΔΑ: ΩΑ6ΞΩΘ1-2Υ1 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ, που αφορά τθν ςυγκρότθςθ ςυλλογικοφ γνωμοδοτικοφ οργάνου ςτθν 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο «Επιςκευι και 
ςυντιρθςθ των μεταφορικϊν μζςων του Διμου Φαιςτοφ», εκτιμϊμενθσ αξίασ ποςοφ 
των 181.440,00 ςε ΕΥΩ (χωρίσ το ΦΡΑ 24%), κακϊσ και τθν ςυγκρότθςθ ςυλλογικοφ 
γνωμοδοτικοφ οργάνου (Επιτροπι αξιολόγθςθσ ενςτάςεων)εξζταςθσ (τυχόν) 
ενςτάςεων για τθν εν λόγω ςφμβαςθ προμικειασ.  

18. Τον με αρικμό πρωτοκόλλου 12135/11-10-2018 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 111389 ςυςτιματοσ ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
θλεκτρονικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα: πανάκθσ τυλιανόσ  & Μθνάσ Ο.Ε.. 

19. Τον με αρικμό πρωτοκόλλου 12115/11-10-2018 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 111469 ςυςτιματοσ ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
θλεκτρονικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα: Ρομπογιαννάκθσ Εμμανουιλ. 

20. Τον με αρικμό πρωτοκόλλου 12111/11-10-2018 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 112566 ςυςτιματοσ ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
θλεκτρονικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα: Καργάκθσ Λυκοφργοσ. 

21. Τον με αρικμό πρωτοκόλλου 12228/12-10-2018 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 113247 ςυςτιματοσ ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
θλεκτρονικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα: Γ. φακιανάκθσ & ία Ο.Ε.. 

22. Τον με αρικμό πρωτοκόλλου 12150/11-10-2018 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 112846 ςυςτιματοσ ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
θλεκτρονικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα: Φραγκιαδάκθσ Νικόλαοσ. 

23. Τον με αρικμό πρωτοκόλλου 12329/15-10-2018 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 112751 ςυςτιματοσ ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
θλεκτρονικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα: Φανουράκθσ τυλιανόσ & ία Ε.Ε.. 
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24. Τον με αρικμό πρωτοκόλλου 12259/12-10-2018 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 111783 ςυςτιματοσ ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
θλεκτρονικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα: Αφοί Παπουτςάκθ υνεργείο 
Αυτοκινιτων Ο.Ε.. 

25. Το με αρικμό πρωτοκόλλου: 13269/31-10-2018 με αρικμό 1: 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: «Ρρομικεια 
ανταλλακτικϊν για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ μεταφορικϊν μζςων Διμου 
Φαιςτοφ», μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., με εκτιμϊμενθ αξία  ποςοφ των 181.440,00 ςε ΕΥΩ, 
χωρίσ το ΦΡΑ 24%, ςυνολικισ αξίασ ποςοφ των 224.985,60 ςε Ευρϊ, μαηί με το ΦΡΑ 
24%. 

26. Το με αρικμό πρωτοκόλλου: 13584/07-11-2018 με αρικμό 2: 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: «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ 
μεταφορικϊν μζςων Διμου Φαιςτοφ», μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., με εκτιμϊμενθ αξία  ποςοφ 
των 181.440,00 ςε ΕΥΩ, χωρίσ το ΦΡΑ 24%, ςυνολικισ αξίασ ποςοφ των 224.985,60 
ςε Ευρϊ, μαηί με το ΦΡΑ 24%. 

27. Τθν με αρικμό 248/13-11-2018 με ΑΔΑ: Ψ21ΘΩΘ1-Α0Τ Απόφαςθ Οικονομικισ 
Επιτροπισ, που αφορά πρϊτον τθν ζγκριςθ του με αρικμό 1: Ρρακτικό αξιολόγθςθσ 
των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν κατά το ςτάδιο α’: 
αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν 
προςφορϊν, ωσ εξισ: 
α) τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα: «πανάκθσ 
τυλιανόσ&Μθνάσ Ο.Ε.», για τθν ςυμμετοχι του ςτο τμιμα 6:  «Ρρομικεια 
ανταλλακτικϊν και υπθρεςίεσ για τισ επιςκευζσ των κινθτιρων μθχανθμάτων ζργου», 
λόγω του ότι θ υποβλθκείςα άδεια λειτουργίασ ςυνεργείου επιςκευισ μθχανθμάτων 
ζχει εκδοκεί ςτο όνομα Σπανάκθσ Νικόλαοσ ενϊ ςτο διαγωνιςμό ςυμμετζχει θ 
εταιρεία:« Σπανάκθσ Στυλιανόσ & Μθνάσ Ο.Ε.» ,  

β) τθν μερικι απόρριψθ τθσ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα: «Ρομπογιαννάκθσ 
Εμμανουιλ», ωσ προσ τθν ςυμμετοχι του ςτο τμιμα5:  «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν 
και υπθρεςίεσ για τισ επιςκευζσ των κινθτιρων, απορριμματοφόρων, φορτθγϊν, 
λεωφορείων» και ωσ προσ τθν ςυμμετοχι του ςτο τμιμα 6:  «Ρρομικεια 
ανταλλακτικϊν και υπθρεςίεσ για τισ επιςκευζσ των κινθτιρων μθχανθμάτων ζργου», 
επειδι ςτθν άδεια λειτουργίασ ςυνεργείου που κατζκεςε αναφζρεται ότι μπορεί να 
εκτελεί εργαςίεσ ςε κινθτιρεσ, κιβϊτια ταχυτιτων, διαφορικϊν, ςυςτθμάτων 
τροφοδοςίασ, εξαγωγισ καυςαερίων, διεφκυνςθσ, πζδθςθσ, μετάδοςθσ κίνθςθσ ςτουσ 
κινθτιριουσ τροχοφσ, ανάρτθςθσ, ψφξθσ και λίπανςθσ για τα οχιματα ζωσ 3,5 τόνων 
μικτοφ φορτίου, και τθν αποδοχι τθσ προςφοράσ του, ωσ  προσ τθν ςυμμετοχι του 
ςτο τμιμα 4:«Υπθρεςίεσ και προμικεια ανταλλακτικϊν για τισ επιςκευζσ των 
κινθτιρων επιβατικϊν οχθμάτων»,  
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γ)  τθν μερικι απόρριψθ τθσ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα: «Καργάκθσ 
Λυκοφργοσ»,  ωσ προσ τθν ςυμμετοχι του ςτο τμιμα5: «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν 
και υπθρεςίεσ για τισ επιςκευζσ των κινθτιρων, απορριμματοφόρων, φορτθγϊν, 
λεωφορείων» και ωσ προσ τθν ςυμμετοχι του ςτο τμιμα  6:  «Ρρομικεια 
ανταλλακτικϊν και υπθρεςίεσ για τισ επιςκευζσ των κινθτιρων μθχανθμάτων ζργου», 
επειδι ςτθν άδεια λειτουργίασ ςυνεργείου που κατζκεςε αναφζρει ότι μπορεί να 
εκτελεί εργαςίεσ θλεκτρικϊν ςυςτθμάτων, οργάνων και ςυςκευϊν και γενικά τθν 
θλεκτρικι εγκατάςταςθ ςυνικων οχθμάτων, και τθν αποδοχι τθσ προςφοράσ του, ωσ 
προσ τθν ςυμμετοχι του ςτο τμιμα 2: «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν θλεκτρολογικισ 
φφςεωσ και υπθρεςίεσ για τισ επιςκευζσ των θλεκτρολογικϊν», 

δ)  τθν αποδοχι τθσ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα: «Γ. φακιανάκθσ & Τιοί 
Ο.Ε.», ωσ προσ τθν ςυμμετοχι του ςτο τμιμα 6:  «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν και 
υπθρεςίεσ για τισ επιςκευζσ των κινθτιρων μθχανθμάτων ζργου», επειδι θ προςφορά 
του κρίνεται τεχνικά αποδεκτι, 

ε)  τθν μερικι απόρριψθ τθσ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα: «Φραγκιαδάκθσ 
Νικόλαοσ», ωσ προσ τθν ςυμμετοχι του ςτο τμιμα 5: «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν και 
υπθρεςίεσ για τισ επιςκευζσ των κινθτιρων, απορριμματοφόρων, φορτθγϊν, 
λεωφορείων» και ωσ προσ τθν ςυμμετοχι του ςτο τμιμα  6:  «Ρρομικεια 
ανταλλακτικϊν και υπθρεςίεσ για τισ επιςκευζσ των κινθτιρων μθχανθμάτων ζργου», 
επειδι ςτθν άδεια λειτουργίασ ςυνεργείου που κατζκεςε αναφζρει ότι μπορεί να 
εκτελεί εργαςίεσ ςε κινθτιρεσ, κιβϊτια ταχυτιτων, διαφορικϊν, ςυςτθμάτων 
τροφοδοςίασ, εξαγωγισ καυςαερίων, διεφκυνςθσ, πζδθςθσ, μετάδοςθσ κίνθςθσ ςτουσ 
κινθτιριουσ τροχοφσ, ανάρτθςθσ, ψφξθσ και λίπανςθσ για τα οχιματα ζωσ 3,5 τόνων 
μικτοφ φορτίου, και τθν αποδοχι τθσ προςφοράσ του, ωσ προσ τθν ςυμμετοχι του ςτο 
τμιμα 3:  «Υπθρεςίεσ και προμικεια ανταλλακτικϊν για τισ επιςκευζσ φρζνων», και 
ωσ προσ τθν ςυμμετοχι του ςτο τμιμα 4:«Υπθρεςίεσ και προμικεια ανταλλακτικϊν 
για τισ επιςκευζσ των κινθτιρων επιβατικϊν οχθμάτων», 

η) τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα: «Φανουράκθσ τυλιανόσ & 
ία Ε.Ε.», ωσ προσ τθν ςυμμετοχι του ςτο τμιμα  1: «Υπθρεςίεσ και προμικεια 
ανταλλακτικϊν για τισ επιςκευζσ των ελαςτικϊν», επειδι δεν κατατζκθκε άδεια 
λειτουργίασ ςυνεργείου», 

θ) τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα: «Αφοί Παπουτςάκθ 
υνεργείο Αυτοκινιτων Ο.Ε.», ωσ προστο ςφνολο των τμθμάτων ςυμμετοχισ του, 
επειδι δεν κατατζκθκε άδεια λειτουργίασ ςυνεργείου παρά μόνο φωτοαντίγραφο 
αίτθςθσ αιτιματοσ για τθν αναγγελία ζναρξθσ λειτουργίασ ςυνεργείου,  

 

και δεφτερον τθν ζγκριςθ του με αρικμό 2: 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: 
«Ρρομικεια ανταλλακτικϊν για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ μεταφορικϊν μζςων 
Διμου Φαιςτοφ», μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., με εκτιμϊμενθ αξία  ποςοφ των 181.440,00 ςε 
ΕΥΩ, χωρίσ το ΦΡΑ 24%, ςυνολικισ αξίασ ποςοφ των 224.985,60 ςε Ευρϊ, μαηί με το 
ΦΡΑ 24%, ωσ εξισ: 

α) για το τμιμα 1:«Τπθρεςίεσ και προμικεια ανταλλακτικϊν για τισ επιςκευζσ των 
ελαςτικϊν», τθν μθ ανακιρυξθ αναδόχου, επειδι απορρίφκθκαν οι προςφορζσ των 
οικονομικϊν φορζων ωσ προσ τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο τμιμα  1: «Υπθρεςίεσ και 
προμικεια ανταλλακτικϊν για τισ επιςκευζσ των ελαςτικϊν»,  
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β)  για το τμιμα 2:«Προμικεια ανταλλακτικϊν θλεκτρολογικισ φφςεωσ και υπθρεςίεσ για 
τισ επιςκευζσ των θλεκτρολογικϊν», τθν ανάδειξθ του οικονομικό φορζα: «Καργάκθσ  
Λυκοφργοσ», ωσ προςωρινό ανάδοχο, ζναντι τθσ προςφερόμενθσ ςυνολικισ τιμισ των 
24.018,80 ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%), επειδι θ προςφορά του πλθροί τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά και οικονομικά ςτοιχεία που τζκθκαν ςτθν με αρικμό πρωτοκόλλου: 
10836/17-09-2018 ςχετικι  Διακιρυξθ, 

γ)  για το τμιμα 3:«Τπθρεςίεσ και προμικεια ανταλλακτικϊν για τισ επιςκευζσ φρζνων», τθν 
ανάδειξθ του οικονομικό φορζα: «Φραγκιαδάκθσ  Νικόλαοσ»,ωσ προςωρινό ανάδοχο, ζναντι 
τθσ προςφερόμενθσ ςυνολικισ τιμισ των 11.197,76 ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%), επειδι θ 
προςφορά του πλθροί τα τεχνικά χαρακτθριςτικά και οικονομικά ςτοιχεία που τζκθκαν ςτθν 
με αρικμό πρωτοκόλλου: 10836/17-09-2018 ςχετικι Διακιρυξθ, 

δ)  για το τμιμα 4: «Τπθρεςίεσ και προμικεια ανταλλακτικϊν για τισ επιςκευζσ των 
κινθτιρων επιβατικϊν   οχθμάτων», τθν ανάδειξθ του οικονομικό φορζα: «Φραγκιαδάκθσ  
Νικόλαοσ», ωσ προςωρινό ανάδοχο, ζναντι τθσ προςφερόμενθσ ςυνολικισ τιμισ των 
17.050,00 ςε Ευρϊ  (μαηί με το ΦΡΑ 24%), επειδι θ προςφορά του πλθροί τα   τεχνικά 
χαρακτθριςτικά και οικονομικά ςτοιχεία που τζκθκαν ςτθν με αρικμό πρωτοκόλλου: 
10836/17-09-2018 ςχετικι Διακιρυξθ, 

ε) για το τμιμα  5: «Προμικεια ανταλλακτικϊν και υπθρεςίεσ για τισ επιςκευζσ των 
κινθτιρων, απορριμματοφόρων, φορτθγϊν, λεωφορείων», τθν μθ ανακιρυξθ αναδόχου, 
επειδι απορρίφκθκαν οι προςφορζσ των οικονομικϊν φορζων ωσ προσ τθν ςυμμετοχι τουσ 
ςτο τμιμα 5: «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν και υπθρεςίεσ για τισ επιςκευζσ των κινθτιρων, 
απορριμματοφόρων, φορτθγϊν, λεωφορείων», 

η)  για το τμιμα 6:  «Προμικεια ανταλλακτικϊν και υπθρεςίεσ για τισ επιςκευζσ των 
κινθτιρων μθχανθμάτων ζργου», τθν ανάδειξθ του οικονομικό φορζα: «Γ. φακιανάκθσ & 
Τιοί Ο.Ε.»,ωσ προςωρινό ανάδοχο, ζναντι τθσ  προςφερόμενθσ ςυνολικισ τιμισ των 69.413,44 

ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%), επειδι θ προςφορά του πλθροί τα τεχνικά χαρακτθριςτικά και 
οικονομικά ςτοιχεία που τζκθκαν ςτθν με αρικμό πρωτοκόλλου: 10836/17-09-2018 ςχετικι 
Διακιρυξθ, 

θ)  για το τμιμα 7:  «Τπθρεςίεσ για τισ επιςκευζσ μθχανουργείου», τθν μθ ανακιρυξθ 
αναδόχου, επειδι απορρίφκθκαν οι προςφορζσ των οικονομικϊν φορζων ωσ προσ τθν 
ςυμμετοχι τουσ ςτο τμιμα 7:  «Υπθρεςίεσ για τισ επιςκευζσ μθχανουργείου», 

κ)  για το τμιμα 8:  «Τπθρεςίεσ και προμικεια ανταλλακτικϊν για τισ επιςκευζσ 
φανοποιϊασ»,  τθν μθ ανακιρυξθ αναδόχου, επειδι απορρίφκθκαν οι προςφορζσ των 
οικονομικϊν φορζων ωσ προσ τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο τμιμα 8:  «Υπθρεςίεσ και προμικεια 
ανταλλακτικϊν για τισ επιςκευζσ φανοποιϊασ». 

28. Τθν με αρικμό πρωτοκόλλου: 17245/24-12-2018 με ΑΔΑ: Ω036Ο1Θ-ΣΣΦ Απόφαςθ 
τθσ Συντονίςτριασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ, που αφορά τθν ζγκριςθ, 
από άποψθ νομιμότθτασ, τθσ με αρικμό 248/13-11-2018 Απόφαςθ Οικονομικισ 
Επιτροπισ Διμου Φαιςτοφ. 

29. Θ με αρικμό πρωτοκόλλου: 15073/05-12-2018 Ρρόςκλθςθ προςωρινοφ αναδόχου για 
υποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, προσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ: Καργάκθσ 
Λυκοφργοσ, Φραγκιαδάκθσ Νικόλαοσ και Γ. Σφακιανάκθσ & Υιοί Ο.Ε., ψθφιακά 
υπογεγραμμζνθ από τον Διμαρχο Φαιςτοφ και υποβλθκείςα θλεκτρονικά, μζςω του 
ςυςτιματοσ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., δια τθσ λειτουργικότθτασ «επικοινωνία». 

30. Θ με αρικμό πρωτοκόλλου: 16001/21-12-2018 Ρρόςκλθςθ προςωρινοφ αναδόχου για 
υποβολι ςυμπλθρωματικϊν δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, προσ τον οικονομικό 
φορζα: Γ. Σφακιανάκθσ & Υιοί Ο.Ε..  
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31. Θ με αρικμό πρωτοκόλλου: 198/07-01-2019 Ρρόςκλθςθ προςωρινοφ αναδόχου για 
υποβολι ςυμπλθρωματικϊν δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, προσ τον οικονομικό 
φορζα: Φραγκιαδάκθσ Νικόλαοσ. 

32. Ο με αρικμό πρωτοκόλλου: 15440/12-12-2018 ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τον οικονομικό φορζα: Φραγκιαδάκθσ Νικόλαοσ.  

33. Ο με αρικμό πρωτοκόλλου: 15682/17-12-2018 ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τον οικονομικό φορζα: Γ. Σφακιανάκθσ & Υιοί Ο.Ε.. 

34. Ο με αρικμό πρωτοκόλλου: 15711/17-12-2018 ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τον οικονομικό φορζα:  Καργάκθσ Λυκοφργοσ. 

35. Ο με αρικμό πρωτοκόλλου: 16373/31-12-2018 ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ υποβολισ 
ςυμπλθρωματικϊν δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τον οικονομικό φορζα: Γ. 
Σφακιανάκθσ & Υιοί Ο.Ε.. 

36. Ο με αρικμό πρωτοκόλλου: 390/11-01-2019 ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ υποβολισ 
ςυμπλθρωματικϊν δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τον οικονομικό φορζα: 
Φραγκιαδάκθσ Νικόλαοσ. 

37. Το με αρικμό πρωτοκόλλου: 400/14-01-2019 με αρικμό 3º: Ρρακτικό αποςφράγιςθσ 
και ελζγχου δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, όπωσ προζκυψαν κατά το τρίτο ςτάδιο 
διενζργειασ διαδικαςίασ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ, για τθν ςφναψθ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν  για τθν 
επιςκευι και  ςυντιρθςθ μεταφορικϊν μζςων Διμου Φαιςτοφ» », με θμερομθνία τθν 
14-01-2019, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00:00. 

 

Προτείνεται: 

 

1)  Θ ζγκριςθ του με αρικμό πρωτοκόλλου: 400/14-01-2019 με αρικμό 3º: Ρρακτικό 
αποςφράγιςθσ και ελζγχου δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και θ κατακφρωςθ των 
αποτελεςμάτων (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010), όπωσ προζκυψαν κατά το τρίτο ςτάδιο 
διενζργειασ διαδικαςίασ δθμόςιου θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ, μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., για 
τθν ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν  για τθν 
επιςκευι και  ςυντιρθςθ μεταφορικϊν μζςων Διμου Φαιςτοφ»,  με εκτιμϊμενθ αξία ποςοφ 
των 181.440,00 ςε ΕΥΩ, χωρίσ το ΦΡΑ 24%, ςυνολικισ αξίασ ποςοφ των 224.985,60 ςε Ευρϊ, 
μαηί με το ΦΡΑ 24%, ωσ εξισ: 

 

 Τθν ανάδειξθ του οικονομικοφ φορζα: Καργάκθσ Λυκοφργοσ, ωσ οριςτικόσ ανάδοχοσ 
του τμιματοσ 2: «Προμικεια ανταλλακτικϊν θλεκτρολογικισ φφςεωσ και υπθρεςίεσ 
για τισ επιςκευζσ των θλεκτρολογικϊν», ζναντι τθσ προςφερόμενθσ τιμισ των 
24.018,08 ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%), για τθν ςυνολικι αξία – πλθρωτζο ποςό του 
τμιματοσ αυτοφ. 
 

 Τθν ανάδειξθ του οικονομικοφ φορζα: Φραγκιαδάκθσ Νικόλαοσ, ωσ οριςτικόσ 
ανάδοχοσ του τμιματοσ 3: «Τπθρεςίεσ και προμικεια ανταλλακτικϊν για τισ 
επιςκευζσ φρζνων»,  ζναντι τθσ προςφερόμενθσ τιμισ των 11.197,76 ςε Ευρϊ (μαηί 
με το ΦΡΑ 24%), για τθν ςυνολικι αξία – πλθρωτζο ποςό του τμιματοσ αυτοφ. 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-72-����������-��������-��������/
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 Τθν ανάδειξθ του οικονομικοφ φορζα: Φραγκιαδάκθσ Νικόλαοσ, ωσ οριςτικόσ 
ανάδοχοσ του τμιματοσ 4: «Τπθρεςίεσ και προμικεια ανταλλακτικϊν για τισ 
επιςκευζσ των κινθτιρων επιβατικϊν οχθμάτων», ζναντι τθσ προςφερόμενθσ τιμισ 
των 17.050,00 ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%), για τθν ςυνολικι αξία – πλθρωτζο ποςό 
του τμιματοσ αυτοφ. 
 

 Τθν ανάδειξθ του οικονομικοφ φορζα: Γ. φακιανάκθσ & Τιοί Ο.Ε.,ωσ οριςτικόσ 
ανάδοχοσ του τμιματοσ 6: «Προμικεια ανταλλακτικϊν και υπθρεςίεσ για τισ 
επιςκευζσ των κινθτιρων μθχανθμάτων ζργου», ζναντι τθσ προςφερόμενθσ τιμισ 
των 69.413,44 ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%), για τθν ςυνολικι αξία – πλθρωτζο ποςό 
του τμιματοσ αυτοφ. 
 

2) Θ ματαίωςθ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ δθμόςιου διαγωνιςμοφ 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ ανταλλακτικϊν για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ 
μεταφορικϊν μζςων Διμου Φαιςτοφ, ωσ προσ το αντικείμενο του τμιματοσ1: «Υπθρεςίεσ και 
προμικεια ανταλλακτικϊν  για τισ επιςκευζσ των ελαςτικϊν», ωσ προσ το αντικείμενο του 
τμιματοσ 5: «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν και υπθρεςίεσ για τισ επιςκευζσ των κινθτιρων, 
απορριμματοφόρων, φορτθγϊν, λεωφορείων», ωσ προσ το αντικείμενο του τμιματοσ 7: 
«Υπθρεςίεσ για τισ επιςκευζσ μθχανουργείου», και ωσ προσ το αντικείμενο του τμιματοσ  8: 
«Υπθρεςίεσ και προμικεια ανταλλακτικϊν για τισ επιςκευζσ φανοποιϊασ»,  εφόςον 

ςυντρζχουν οι λόγοι για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 
και 2 του άρκρου 106: «Ματαίωςθ διαδικαςίασ» του Ν. 4412/2016 (Α' 147), και εφόςον 

επιτρζπονταν θ κατάκεςθ τζτοιων προςφορϊν, ςφμφωνα με τθν παρ. 4. του άρκρου 106: 
«Ματαίωςθ διαδικαςίασ» του Ν. 4412/2016 (Α' 147): «Πταν ςυντρζχουν οι λόγοι για τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2, θ ανακζτουςα αρχι 
ακυρϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για ολόκλθρο το αντικείμενο τθσ 
ςφμβαςθσ ι, αν οι λόγοι αυτοί ςυνδζονται με τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, για το εν λόγω τμιμα, 
εφόςον επιτρζπεται θ κατάκεςθ τζτοιων προςφορϊν», κακϊσ επίςθσ εφόςον θ διαδικαςία 
απζβθ άγονθ λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, για  τα εν λόγω τμιματα, ςφμφωνα με 
τα αποτελζςματα ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν κατά το ςτάδιο α):  αποςφράγιςθ 
και αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν, ςτα πλαίςια 
διαδικαςίασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ δθμόςιου διαγωνιςμοφ για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ 
προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ 
μεταφορικϊν μζςων Διμου Φαιςτοφ», ωσ προσ τθν ςυμμετοχι τουσ ςτα τμιματα αυτά, 
ςφμφωνα με τθν παρ. 1. του άρκρου 106: «Ματαίωςθ διαδικαςίασ» του Ν. 4412/2016 (Α' 
147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»: Θ ανακζτουςα αρχι με εδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, 
μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ: α) εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε 
λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν ι αιτιςεων ι αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων 
ι ςυμμετεχόντων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ βιβλίου και τα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ.   

 

3)  Ραράλλθλα θ προςφυγι ςτθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ 
δθμοςίευςθ προκιρυξθσ του άρκρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ 
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Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ 2014/25/ΕΕ)», 
καιχωρίσ να τροποποιθκοφν ουςιωδϊσ οι αρχικοί όροι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο: 
«Ρρομικεια ανταλλακτικϊν για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ μεταφορικϊν μζςων Διμου 
Φαιςτοφ», του αρχικοφ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ δθμόςιου διαγωνιςμοφ κάτω των 
ορίων(άρκρο 106 παρ.1 και 5 του Ν.4412/2016, άρκρο 72 του Ν. 3852/2010) (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 
Ρράξθ 23/2018),εφόςον πλθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ του άρκρου αυτοφ, ωσ 
προσ το τμιμα1: «Υπθρεςίεσ και προμικεια ανταλλακτικϊν για τισ επιςκευζσ των ελαςτικϊν», 
εκτιμϊμενθσ αξίασ 8.000,00 ςε Ευρϊ πλζον ΦΡΑ 1.920,00 ςε Ευρϊ, ωσ προσ τοτμιμα5: 
«Ρρομικεια ανταλλακτικϊν και υπθρεςίεσ για τισ επιςκευζσ των κινθτιρων, 
απορριμματοφόρων, φορτθγϊν, λεωφορείων», εκτιμϊμενθσ αξίασ 35.000,00 ςε Ευρϊ  πλζον 
ΦΡΑ 8.400,00 ςε Ευρϊ, ωσ προσ το τμιμα 7:  «Υπθρεςίεσ για τισ επιςκευζσ μθχανουργείου», 
εκτιμϊμενθσ αξίασ 5.900,00 ςε Ευρϊ πλζον ΦΡΑ 1.416,00 ςε Ευρϊ, και ωσ προσ το τμιμα  8: 
«Υπθρεςίεσ και προμικεια ανταλλακτικϊν για τισ επιςκευζσ φανοποιϊασ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 
4.200,00 ςε Ευρϊ πλζον ΦΡΑ 1.008,00 ςε Ευρϊ,ςφμφωνα με τθν παρ. 5. του άρκρου 106: 
«Ματαίωςθ διαδικαςίασ» του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»: «Θ 
ανακζτουςα αρχι διατθρεί, επίςθσ, το δικαίωμα, μετά από γνϊμθ του αρμοδίου οργάνου, να 
αποφαςίςει, παράλλθλα με τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, και τθν επανάλθψθ 
οποιαςδιποτε φάςθσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, με τροποποίθςθ ι μθ των όρων τθσ ι τθν 
προςφυγι ςτθ διαδικαςία των άρκρων 29 ι 32, εφόςον, ςτθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, 
πλθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ των άρκρων αυτϊν»,και ςφμφωνα με τθν παρ. 1. 
του άρκρου 32: «Ρροςφυγι ςτθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ 
δθμοςίευςθ (άρκρο 32 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ)» του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)»: Στισ ειδικζσ περιπτϊςεισ και περιςτάςεισ που προβλζπονται ςτισ παραγράφουσ 
2 ζωσ 6, οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ανακζτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προςφεφγοντασ 
ςτθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, κακϊσ επίςθσ 
ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ α)  παρ. 2. του άρκρου 32: «Ρροςφυγι ςτθ διαδικαςία με 
διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ (άρκρο 32 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ)» του 
Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»: Θ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ 
προθγοφμενθ δθμοςίευςθ μπορεί να χρθςιμοποιείται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, 
προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςε οποιαδιποτε από τισ κατωτζρω περιπτϊςεισ: α) «εάν, φςτερα 
από ανοικτι ι κλειςτι διαδικαςία είτε δεν υποβλικθκε καμία προςφορά ι αίτθςθ 
ςυμμετοχισ είτε καμία από τισ υποβλθκείςεσ  προςφορζσ ι αιτιςεισ ςυμμετοχισ δεν είναι 
κατάλλθλθ, εφόςον δεν ζχουν τροποποιθκεί ουςιωδϊσ οι αρχικοί όροι τθσ ςφμβαςθσ και με 
τθν προχπόκεςθ ότι διαβιβάηεται ςχετικι ζκκεςθ ςτθν Επιτροπι μετά από αίτθμά τθσ·  
Μθ κατάλλθλθ κεωρείται μία προςφορά όταν είναι άςχετθ με τθ ςφμβαςθ και αδυνατεί 
προδιλωσ, χωρίσ να τροποποιθκεί ουςιαςτικά, να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ και τισ 
απαιτιςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, όπωσ προςδιορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Μθ κατάλλθλθ κεωρείται μία αίτθςθ ςυμμετοχισ όταν ςτο πρόςωπο του οικονομικοφ φορζα 
ςυντρζχει υποχρεωτικόσ ι δυνθτικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 ι όταν 
αυτόσ δεν πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι, 

ςφμφωνα με τα άρκρα 75, 76 και 77». 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-106-��������-�����������/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-72-����������-��������-��������/
http://dimosnet.gr/blog/laws/�����-232018-����-��-7/
http://dimosnet.gr/blog/laws/�����-232018-����-��-7/
http://dimosnet.gr/blog/laws/�����-232018-����-��-7/
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Επειδι απορρίφκθκαν οι προςφορζσ των οικονομικϊν φορζων, ωσ ακατάλλθλεσ, ωσ προσ 
τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο τμιμα1: «Υπθρεςίεσ και προμικεια ανταλλακτικϊν για τισ επιςκευζσ 
των ελαςτικϊν», ωσ προσ τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο τμιμα5: «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν και 
υπθρεςίεσ για τισ επιςκευζσ των κινθτιρων, απορριμματοφόρων, φορτθγϊν, λεωφορείων», 
ωσ προσ τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο τμιμα 7:  «Υπθρεςίεσ για τισ επιςκευζσ μθχανουργείου»,  και 
ωσ προσ τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο τμιμα 8:  «Υπθρεςίεσ και προμικεια ανταλλακτικϊν για τισ 
επιςκευζσ φανοποιϊασ», λόγω του ότι δεν πλθροφςαν το κριτιριο ποιοτικισ επιλογισ: τθν 
τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτθν παράγραφο 
2.2.6. «Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα» τθσ ςχετικισ  Διακιρυξθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 
1. του άρκρου 75: «Κριτιρια επιλογισ (άρκρο 58 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ)» του Ν. 4412/2016 
(Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»: Τα κριτιρια επιλογισ μπορεί να αφοροφν: α) τθν 
καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, β) τθν οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι επάρκεια, γ) τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα.  
 

4) Δεν απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ..), ςφμφωνα με τθν παρ. 2. του άρκρου 116: «Επιλογι των διαδικαςιϊν» του Ν. 
4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»: 2. «Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων κάτω των ορίων δεν απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Αρχισ», εφόςον θ 
εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΠΑ, βρίςκεται κάτω των ορίων, ιτοι το ποςό 
των181.440,00 ςε ΕΥΩ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν περίπτωςθ γ) του άρκρου 5 «Κατϊτατα 
όρια (άρκρο 4 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ και Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2015/2170)» του Ν. 4412/2016 (Α' 
147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»: Ωσ κατϊτατα όρια, ςε ςυνάρτθςθ προσ τθν εκτιμϊμενθ αξία 
τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, ορίηονται τα ακόλουκα: α)..β)..γ) 209.000 ευρϊ για δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν που ανατίκενται από μθ κεντρικζσ ανακζτουςεσ αρχζσ 
και για διαγωνιςμοφσ μελετϊν που διοργανϊνονται από τισ εν λόγω αρχζσ  και για 
διαγωνιςμοφσ μελετϊν που διοργανϊνονται από τισ εν λόγω αρχζσ. Το κατϊτατο όριο αυτό 
εφαρμόηεται επίςθσ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν που ανατίκενται από κεντρικζσ 
κυβερνθτικζσ αρχζσ οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ άμυνασ, όταν οι ςυμβάςεισ 
αυτζσ αφοροφν προϊόντα που δεν εμπίπτουν ςτο Ραράρτθμα III του Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

 

Τα κατϊτατα όρια που κακορίηονται ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ αϋ, βϋ και γϋ ιςχφουν, εφόςον 
δεν ζχουν ανακεωρθκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ. (τελευταίο εδάφιο 
του άρκρου 5 «Κατϊτατα όρια (άρκρο 4 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ και Κανονιςμόσ (ΕΕ) 
2015/2170)» του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)») 
 

Τα κατϊτατα όρια που κακορίηονται ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ αϋ, βϋ και γϋ ιςχφουν, μζχρι να 
ανακεωρθκοφν, ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ Οδθγίασ 2014/ 24/ΕΕ. Θ επόμενθ ανακεϊρθςθ 
αναμζνεται να ιςχφςει για τθ διετία 2018-2019. (Κατευκυντιρια οδθγία 19 (Απόφαςθ 
31/2017 τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων). 
 

Το  ποςό του ςτοιχείου γ' αντικαταςτάκθκε από τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2017/2365 τθσ Επιτροπισ 
τθσ 18θσ Δεκεμβρίου 2017 για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όςον αφορά τα κατϊτατα όρια εφαρμογισ για τισ 
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διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων, και το οποίο ανιλκε ςτο ποςό των 221.000 ευρϊ για 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν.  

 

5) Δεν απαιτείται απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, προκειμζνου να εκκινιςει θ 
διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ προκιρυξθσ του άρκρου 
32 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ 2014/25/ΕΕ)», καιχωρίσ να τροποποιθκοφν ουςιωδϊσ 
οι αρχικοί όροι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ ανταλλακτικϊν για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ 
μεταφορικϊν μζςων Διμου Φαιςτοφ, ωσ προστο τμιμα 1: «Υπθρεςίεσ και προμικεια 
ανταλλακτικϊν για τισ επιςκευζσ των ελαςτικϊν», εκτιμϊμενθσ αξίασ 8.000,00 ςε Ευρϊ πλζον 
ΦΡΑ 1.920,00 ςε Ευρϊ, ωσ προσ το τμιμα 5: «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν και υπθρεςίεσ για τισ 
επιςκευζσ των κινθτιρων, απορριμματοφόρων, φορτθγϊν, λεωφορείων», εκτιμϊμενθσ αξίασ 
35.000,00 ςε Ευρϊ  πλζον ΦΡΑ 8.400,00 ςε Ευρϊ, ωσ προσ το τμιμα7: «Υπθρεςίεσ για τισ 
επιςκευζσ μθχανουργείου», εκτιμϊμενθσ αξίασ 5.900,00 ςε Ευρϊ πλζον ΦΡΑ 1.416,00 ςε 
Ευρϊ, και ωσ προσ το τμιμα  8: «Υπθρεςίεσ και προμικεια ανταλλακτικϊν για τισ επιςκευζσ 
φανοποιϊασ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 4.200,00 ςε Ευρϊ πλζον ΦΡΑ 1.008,00 ςε Ευρϊ, ςφμφωνα 

με τθν 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». (Ελ.Συν. Κλιμ.Τμ.7 
Ρράξθ 23/2018) 

 

6) Σο δθμοτικό ςυμβοφλιο κα κατακυρϊςει τα αποτελζςματα διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ 
με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ του άρκρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α' 
147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ ΕΕ 2014/25/ΕΕ)», και χωρίσ να τροποποιθκοφν ουςιωδϊσ οι αρχικοί όροι τθσ 
ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ 
μεταφορικϊν μζςων Διμου Φαιςτοφ», του αρχικοφ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ δθμόςιου 
διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων, ωσ προσ το τμιμα1: «Υπθρεςίεσ και προμικεια ανταλλακτικϊν 
για τισ επιςκευζσ των ελαςτικϊν», εκτιμϊμενθσ αξίασ 8.000,00 ςε Ευρϊ πλζον ΦΡΑ 1.920,00 
ςε Ευρϊ, ωσ προσ τοτμιμα5: «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν και υπθρεςίεσ για τισ επιςκευζσ των 
κινθτιρων, απορριμματοφόρων, φορτθγϊν, λεωφορείων», εκτιμϊμενθσ αξίασ 35.000,00 ςε 
Ευρϊ  πλζον ΦΡΑ 8.400,00 ςε Ευρϊ, ωσ προσ το τμιμα 7:  «Υπθρεςίεσ για τισ επιςκευζσ 
μθχανουργείου», εκτιμϊμενθσ αξίασ 5.900,00 ςε Ευρϊ πλζον ΦΡΑ 1.416,00 ςε Ευρϊ, και ωσ 
προσ το τμιμα  8: «Υπθρεςίεσ και προμικεια ανταλλακτικϊν για τισ επιςκευζσ φανοποιϊασ», 
εκτιμϊμενθσ αξίασ 4.200,00 ςε Ευρϊ πλζον ΦΡΑ 1.008,00 ςε Ευρϊ (άρκρο 65 παρ.1 του 
Ν.3852/2010) (Ελ.Συν. Κλιμ.Τμ.7 Ρράξθ 23/2018). 

 

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. τθσ ςχετικισ Διακιρυξθσ 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. τθσ ςχετικισ 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  

http://dimosnet.gr/blog/laws/�����-232018-����-��-7/
http://dimosnet.gr/blog/laws/�����-232018-����-��-7/
http://dimosnet.gr/blog/laws/�����-232018-����-��-7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-65-������������-���-���������-���/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-65-������������-���-���������-���/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-65-������������-���-���������-���/
http://dimosnet.gr/blog/laws/�����-232018-����-��-7/
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(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 πρωτοκόλλου: 400/14-01-2019 με αρικμό 3º: Ρρακτικό 
αποςφράγιςθσ και ελζγχου δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ.  
 

 

Θ Οικονομικι Επιτροπι, αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ του Ρροζδρου και ζλαβε υπόψθ τισ 
τοποκετιςεισ των μελϊν τθσ, κακϊσ και 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). 

 

  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α     αποφαςίηει 
 

1. Εγκρίνει το επείγον του κζματοσ 

 

2. Τθν  ζγκριςθ του με αρικμό πρωτοκόλλου: 400/14-01-2019 με αρικμό 3º: Ρρακτικό 
αποςφράγιςθσ και ελζγχου δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και θ κατακφρωςθ των 
αποτελεςμάτων (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010), όπωσ προζκυψαν κατά το τρίτο ςτάδιο 
διενζργειασ διαδικαςίασ δθμόςιου θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ, μζςω 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., για τθν ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια 
ανταλλακτικϊν  για τθν επιςκευι και  ςυντιρθςθ μεταφορικϊν μζςων Διμου 
Φαιςτοφ»,  με εκτιμϊμενθ αξία ποςοφ των 181.440,00 ςε ΕΥΩ, χωρίσ το ΦΡΑ 24%, 
ςυνολικισ αξίασ ποςοφ των 224.985,60 ςε Ευρϊ, μαηί με το ΦΡΑ 24%, ωσ εξισ: 

 

 Τθν ανάδειξθ του οικονομικοφ φορζα: Καργάκθσ Λυκοφργοσ, ωσ οριςτικόσ ανάδοχοσ 
του τμιματοσ 2: «Προμικεια ανταλλακτικϊν θλεκτρολογικισ φφςεωσ και υπθρεςίεσ 
για τισ επιςκευζσ των θλεκτρολογικϊν», ζναντι τθσ προςφερόμενθσ τιμισ των 
24.018,08 ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%), για τθν ςυνολικι αξία – πλθρωτζο ποςό του 
τμιματοσ αυτοφ. 
 

 Τθν ανάδειξθ του οικονομικοφ φορζα: Φραγκιαδάκθσ Νικόλαοσ, ωσ οριςτικόσ 
ανάδοχοσ του τμιματοσ 3: «Τπθρεςίεσ και προμικεια ανταλλακτικϊν για τισ 
επιςκευζσ φρζνων»,  ζναντι τθσ προςφερόμενθσ τιμισ των 11.197,76 ςε Ευρϊ (μαηί 
με το ΦΡΑ 24%), για τθν ςυνολικι αξία – πλθρωτζο ποςό του τμιματοσ αυτοφ. 
 

 Τθν ανάδειξθ του οικονομικοφ φορζα: Φραγκιαδάκθσ Νικόλαοσ, ωσ οριςτικόσ 
ανάδοχοσ του τμιματοσ 4: «Τπθρεςίεσ και προμικεια ανταλλακτικϊν για τισ 
επιςκευζσ των κινθτιρων επιβατικϊν οχθμάτων», ζναντι τθσ προςφερόμενθσ τιμισ 
των 17.050,00 ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%), για τθν ςυνολικι αξία – πλθρωτζο ποςό 
του τμιματοσ αυτοφ. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-72-����������-��������-��������/
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 Τθν ανάδειξθ του οικονομικοφ φορζα: Γ. φακιανάκθσ & Τιοί Ο.Ε., ωσ οριςτικόσ 
ανάδοχοσ του τμιματοσ 6: «Προμικεια ανταλλακτικϊν και υπθρεςίεσ για τισ 
επιςκευζσ των κινθτιρων μθχανθμάτων ζργου», ζναντι τθσ προςφερόμενθσ τιμισ 
των 69.413,44 ςε Ευρϊ (μαηί με το ΦΡΑ 24%), για τθν ςυνολικι αξία – πλθρωτζο ποςό 
του τμιματοσ αυτοφ. 
 

3.  Σθν  ματαίωςθ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ δθμόςιου 
διαγωνιςμοφ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ ανταλλακτικϊν για τθν 
επιςκευι και ςυντιρθςθ μεταφορικϊν μζςων Διμου Φαιςτοφ, ωσ προσ το αντικείμενο 
του τμιματοσ 1: «Υπθρεςίεσ και προμικεια ανταλλακτικϊν  για τισ επιςκευζσ των 
ελαςτικϊν», ωσ προσ το αντικείμενο του τμιματοσ 5: «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν και 
υπθρεςίεσ για τισ επιςκευζσ των κινθτιρων, απορριμματοφόρων, φορτθγϊν, 
λεωφορείων», ωσ προσ το αντικείμενο του τμιματοσ 7: «Υπθρεςίεσ για τισ επιςκευζσ 
μθχανουργείου», και ωσ προσ το αντικείμενο του τμιματοσ  8: «Υπθρεςίεσ και 
προμικεια ανταλλακτικϊν για τισ επιςκευζσ φανοποιϊασ»,  εφόςον ςυντρζχουν οι 
λόγοι για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 
του άρκρου 106: «Ματαίωςθ διαδικαςίασ» του Ν. 4412/2016 (Α' 147), και εφόςον 

επιτρζπονταν θ κατάκεςθ τζτοιων προςφορϊν, ςφμφωνα με τθν παρ. 4. του άρκρου 
106: «Ματαίωςθ διαδικαςίασ» του Ν. 4412/2016 (Α' 147): «Πταν ςυντρζχουν οι λόγοι 
για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2, θ 
ανακζτουςα αρχι ακυρϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για 
ολόκλθρο το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ι, αν οι λόγοι αυτοί ςυνδζονται με τμιμα τθσ 
ςφμβαςθσ, για το εν λόγω τμιμα, εφόςον επιτρζπεται θ κατάκεςθ τζτοιων 
προςφορϊν», κακϊσ επίςθσ εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ λόγω απόρριψθσ 
όλων των προςφορϊν, για  τα εν λόγω τμιματα, ςφμφωνα με τα αποτελζςματα 
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν κατά το ςτάδιο α):  αποςφράγιςθ και 
αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν, ςτα 
πλαίςια διαδικαςίασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ δθμόςιου διαγωνιςμοφ για τθν ςφναψθ 
ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν για τθν επιςκευι και 
ςυντιρθςθ μεταφορικϊν μζςων Διμου Φαιςτοφ», ωσ προσ τθν ςυμμετοχι τουσ ςτα 
τμιματα αυτά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1. του άρκρου 106: «Ματαίωςθ διαδικαςίασ» 
του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»: Θ ανακζτουςα αρχι με 
εδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, 
ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: α) εφόςον θ διαδικαςία 
απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των 
προςφορϊν ι αιτιςεων ι αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων ι ςυμμετεχόντων, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ βιβλίου και τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.   
 

4. Ραράλλθλα τθν προςφυγι ςτθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ χωρίσ 
προθγοφμενθ δθμοςίευςθ προκιρυξθσ του άρκρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) 
«Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ ΕΕ 2014/25/ΕΕ)», και χωρίσ να τροποποιθκοφν ουςιωδϊσ οι αρχικοί όροι τθσ 
ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν για τθν επιςκευι και 

ΑΔΑ: ΩΦΤ2ΩΗ1-ΓΧ5



19 

 

ςυντιρθςθ μεταφορικϊν μζςων Διμου Φαιςτοφ», του αρχικοφ θλεκτρονικοφ 
ανοικτοφ δθμόςιου διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων (άρκρο 106 παρ.1 και 5 του 
Ν.4412/2016, άρκρο 72 του Ν. 3852/2010) (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Ρράξθ 23/2018) , εφόςον 
πλθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ του άρκρου αυτοφ, ωσ προσ το τμιμα 1: 
«Υπθρεςίεσ και προμικεια ανταλλακτικϊν για τισ επιςκευζσ των ελαςτικϊν», 
εκτιμϊμενθσ αξίασ 8.000,00 ςε Ευρϊ πλζον ΦΡΑ 1.920,00 ςε Ευρϊ, ωσ προσ τοτμιμα 
5: «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν και υπθρεςίεσ για τισ επιςκευζσ των κινθτιρων, 
απορριμματοφόρων, φορτθγϊν, λεωφορείων», εκτιμϊμενθσ αξίασ 35.000,00 ςε Ευρϊ  
πλζον ΦΡΑ 8.400,00 ςε Ευρϊ, ωσ προσ το τμιμα 7:  «Υπθρεςίεσ για τισ επιςκευζσ 
μθχανουργείου», εκτιμϊμενθσ αξίασ 5.900,00 ςε Ευρϊ πλζον ΦΡΑ 1.416,00 ςε Ευρϊ, 
και ωσ προσ το τμιμα  8: «Υπθρεςίεσ και προμικεια ανταλλακτικϊν για τισ επιςκευζσ 
φανοποιϊασ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 4.200,00 ςε Ευρϊ πλζον ΦΡΑ 1.008,00 ςε Ευρϊ, 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5. του άρκρου 106: «Ματαίωςθ διαδικαςίασ» του Ν. 
4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»: «Θ ανακζτουςα αρχι 
διατθρεί, επίςθσ, το δικαίωμα, μετά από γνϊμθ του αρμοδίου οργάνου, να 
αποφαςίςει, παράλλθλα με τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, και τθν 
επανάλθψθ οποιαςδιποτε φάςθσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, με τροποποίθςθ ι μθ 
των όρων τθσ ι τθν προςφυγι ςτθ διαδικαςία των άρκρων 29 ι 32, εφόςον, ςτθν 
τελευταία αυτι περίπτωςθ, πλθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ των άρκρων 
αυτϊν», και ςφμφωνα με τθν παρ. 1. του άρκρου 32: «Ρροςφυγι ςτθ διαδικαςία με 
διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ (άρκρο 32 τθσ Οδθγίασ 
2014/24/ΕΕ)» του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν 
και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»: Στισ ειδικζσ 
περιπτϊςεισ και περιςτάςεισ που προβλζπονται ςτισ παραγράφουσ 2 ζωσ 6, οι 
ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ανακζτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προςφεφγοντασ ςτθ 
διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, κακϊσ επίςθσ 
ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ α)  παρ. 2. του άρκρου 32: «Ρροςφυγι ςτθ διαδικαςία 
με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ (άρκρο 32 τθσ Οδθγίασ 
2014/24/ΕΕ)» του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»: Θ διαδικαςία με 
διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ μπορεί να χρθςιμοποιείται για 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςε οποιαδιποτε από τισ 
κατωτζρω περιπτϊςεισ: α) «εάν, φςτερα από ανοικτι ι κλειςτι διαδικαςία είτε δεν 
υποβλικθκε καμία προςφορά ι αίτθςθ ςυμμετοχισ είτε καμία από τισ υποβλθκείςεσ  
προςφορζσ ι αιτιςεισ ςυμμετοχισ δεν είναι κατάλλθλθ, εφόςον δεν ζχουν 
τροποποιθκεί ουςιωδϊσ οι αρχικοί όροι τθσ ςφμβαςθσ και με τθν προχπόκεςθ ότι 
διαβιβάηεται ςχετικι ζκκεςθ ςτθν Επιτροπι μετά από αίτθμά τθσ·  

Μθ κατάλλθλθ κεωρείται μία προςφορά όταν είναι άςχετθ με τθ ςφμβαςθ και αδυνατεί 
προδιλωσ, χωρίσ να τροποποιθκεί ουςιαςτικά, να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ και τισ 
απαιτιςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, όπωσ προςδιορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Μθ κατάλλθλθ κεωρείται μία αίτθςθ ςυμμετοχισ όταν ςτο πρόςωπο του οικονομικοφ φορζα 
ςυντρζχει υποχρεωτικόσ ι δυνθτικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 ι όταν 
αυτόσ δεν πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι, 

ςφμφωνα με τα άρκρα 75, 76 και 77». 

https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-106-��������-�����������/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-106-��������-�����������/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-106-��������-�����������/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-72-����������-��������-��������/
http://dimosnet.gr/blog/laws/�����-232018-����-��-7/
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Επειδι απορρίφκθκαν οι προςφορζσ των οικονομικϊν φορζων, ωσ ακατάλλθλεσ, ωσ προσ 
τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο τμιμα 1: «Υπθρεςίεσ και προμικεια ανταλλακτικϊν για τισ επιςκευζσ 
των ελαςτικϊν», ωσ προσ τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο τμιμα 5: «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν και 
υπθρεςίεσ για τισ επιςκευζσ των κινθτιρων, απορριμματοφόρων, φορτθγϊν, λεωφορείων», 
ωσ προσ τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο τμιμα 7:  «Υπθρεςίεσ για τισ επιςκευζσ μθχανουργείου»,  και 
ωσ προσ τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο τμιμα 8:  «Υπθρεςίεσ και προμικεια ανταλλακτικϊν για τισ 
επιςκευζσ φανοποιϊασ», λόγω του ότι δεν πλθροφςαν το κριτιριο ποιοτικισ επιλογισ: τθν 
τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτθν παράγραφο 
2.2.6. «Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα» τθσ ςχετικισ  Διακιρυξθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 
1. του άρκρου 75: «Κριτιρια επιλογισ (άρκρο 58 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ)» του Ν. 4412/2016 
(Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»: Τα κριτιρια επιλογισ μπορεί να αφοροφν: α) τθν 
καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, β) τθν οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι επάρκεια, γ) τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα.  
 

5)  Δεν απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ..), ςφμφωνα με τθν παρ. 2. του άρκρου 116: «Επιλογι των διαδικαςιϊν» του Ν. 
4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»: 2. «Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων 
κάτω των ορίων δεν απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Αρχισ», εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΠΑ, βρίςκεται κάτω των ορίων, ιτοι το ποςό των181.440,00 ςε ΕΥΩ, όπωσ 
αυτά ορίηονται ςτθν περίπτωςθ γ) του άρκρου 5 «Κατϊτατα όρια (άρκρο 4 τθσ Οδθγίασ 
2014/24/ΕΕ και Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2015/2170)» του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ 
Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»: 
Ωσ κατϊτατα όρια, ςε ςυνάρτθςθ προσ τθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, 
ορίηονται τα ακόλουκα: α)..β)..γ) 209.000 ευρϊ για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και 
υπθρεςιϊν που ανατίκενται από μθ κεντρικζσ ανακζτουςεσ αρχζσ και για διαγωνιςμοφσ 
μελετϊν που διοργανϊνονται από τισ εν λόγω αρχζσ  και για διαγωνιςμοφσ μελετϊν που 
διοργανϊνονται από τισ εν λόγω αρχζσ. Το κατϊτατο όριο αυτό εφαρμόηεται επίςθσ ςτισ 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν που ανατίκενται από κεντρικζσ κυβερνθτικζσ αρχζσ οι οποίεσ 
δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ άμυνασ, όταν οι ςυμβάςεισ αυτζσ αφοροφν προϊόντα που 
δεν εμπίπτουν ςτο Ραράρτθμα III του Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Τα κατϊτατα όρια που κακορίηονται ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ αϋ, βϋ και γϋ ιςχφουν, εφόςον 
δεν ζχουν ανακεωρθκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ. (τελευταίο εδάφιο 
του άρκρου 5 «Κατϊτατα όρια (άρκρο 4 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ και Κανονιςμόσ (ΕΕ) 
2015/2170)» του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)») 
 

Τα κατϊτατα όρια που κακορίηονται ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ αϋ, βϋ και γϋ ιςχφουν, μζχρι να 
ανακεωρθκοφν, ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ Οδθγίασ 2014/ 24/ΕΕ. Θ επόμενθ ανακεϊρθςθ 
αναμζνεται να ιςχφςει για τθ διετία 2018-2019. (Κατευκυντιρια οδθγία 19 (Απόφαςθ 
31/2017 τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων). 
 

Το  ποςό του ςτοιχείου γ' αντικαταςτάκθκε από τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2017/2365 τθσ Επιτροπισ 
τθσ 18θσ Δεκεμβρίου 2017 για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όςον αφορά τα κατϊτατα όρια εφαρμογισ για τισ 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων, και το οποίο ανιλκε ςτο ποςό των 221.000 ευρϊ για 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν.  

 

6) Δεν απαιτείται απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, προκειμζνου να εκκινιςει θ 
διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ προκιρυξθσ του άρκρου 
32 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ 2014/25/ΕΕ)», και χωρίσ να τροποποιθκοφν ουςιωδϊσ 
οι αρχικοί όροι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ ανταλλακτικϊν για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ 
μεταφορικϊν μζςων Διμου Φαιςτοφ, ωσ προσ το τμιμα 1: «Υπθρεςίεσ και προμικεια 
ανταλλακτικϊν για τισ επιςκευζσ των ελαςτικϊν», εκτιμϊμενθσ αξίασ 8.000,00 ςε Ευρϊ πλζον 
ΦΡΑ 1.920,00 ςε Ευρϊ, ωσ προσ το τμιμα 5: «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν και υπθρεςίεσ για τισ 
επιςκευζσ των κινθτιρων, απορριμματοφόρων, φορτθγϊν, λεωφορείων», εκτιμϊμενθσ αξίασ 
35.000,00 ςε Ευρϊ  πλζον ΦΡΑ 8.400,00 ςε Ευρϊ, ωσ προσ το τμιμα 7: «Υπθρεςίεσ για τισ 
επιςκευζσ μθχανουργείου», εκτιμϊμενθσ αξίασ 5.900,00 ςε Ευρϊ πλζον ΦΡΑ 1.416,00 ςε 
Ευρϊ, και ωσ προσ το τμιμα  8: «Υπθρεςίεσ και προμικεια ανταλλακτικϊν για τισ επιςκευζσ 
φανοποιϊασ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 4.200,00 ςε Ευρϊ πλζον ΦΡΑ 1.008,00 ςε Ευρϊ, ςφμφωνα 

με τθν 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». (Ελ.Συν. Κλιμ.Τμ.7 
Ρράξθ 23/2018) 

 

7)  Σο δθμοτικό ςυμβοφλιο κα κατακυρϊςει τα αποτελζςματα  διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ 
με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ προκιρυξθσ του άρκρου 32 του Ν. 
4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ 2014/25/ΕΕ)», και χωρίσ να τροποποιθκοφν ουςιωδϊσ οι αρχικοί 
όροι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο: «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν για τθν επιςκευι και 
ςυντιρθςθ μεταφορικϊν μζςων Διμου Φαιςτοφ», του αρχικοφ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ 
δθμόςιου διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων, ωσ προσ το τμιμα 1: «Υπθρεςίεσ και προμικεια 
ανταλλακτικϊν για τισ επιςκευζσ των ελαςτικϊν», εκτιμϊμενθσ αξίασ 8.000,00 ςε Ευρϊ πλζον 
ΦΡΑ 1.920,00 ςε Ευρϊ, ωσ προσ το τμιμα 5: «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν και υπθρεςίεσ για τισ 
επιςκευζσ των κινθτιρων, απορριμματοφόρων, φορτθγϊν, λεωφορείων», εκτιμϊμενθσ αξίασ 
35.000,00 ςε Ευρϊ  πλζον ΦΡΑ 8.400,00 ςε Ευρϊ, ωσ προσ το τμιμα 7:  «Υπθρεςίεσ για τισ 
επιςκευζσ μθχανουργείου», εκτιμϊμενθσ αξίασ 5.900,00 ςε Ευρϊ πλζον ΦΡΑ 1.416,00 ςε 
Ευρϊ, και ωσ προσ το τμιμα  8: «Υπθρεςίεσ και προμικεια ανταλλακτικϊν για τισ επιςκευζσ 
φανοποιϊασ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 4.200,00 ςε Ευρϊ πλζον ΦΡΑ 1.008,00 ςε Ευρϊ (άρκρο 65 
παρ.1 του Ν.3852/2010) (Ελ.Συν. Κλιμ.Τμ.7 Ρράξθ 23/2018). 

 

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. τθσ ςχετικισ Διακιρυξθσ 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. τθσ ςχετικισ 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 

http://dimosnet.gr/blog/laws/�����-232018-����-��-7/
http://dimosnet.gr/blog/laws/�����-232018-����-��-7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-65-������������-���-���������-���/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-65-������������-���-���������-���/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-65-������������-���-���������-���/
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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. 

 

Θ απόφαςθ αυτι πιρε αφξοντα αρικμό 11/2019 

Αφοφ αναγνϊςτθκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ: 

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΘ 

 

ΑΜΟΥΤΑΚΘΣ ΓΕΩΓΙΟΣ         

                                                                                 1.Μαυράκθσ Γεϊργιοσ 

                                                            2. Γκιουράκθ-Ματκαιάκθ Ραραςκευι 

                                           3.Κουτεντάκθσ Χαράλαμποσ 

                                                                                  4. Χαριτάκθσ Εμμανουιλ 

                                       5.Νικολιδάκθσ Γρθγόριοσ                                              

                                                         

   

ΑΚΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΑΦΟ 

Ο ΡΟΕΔΟΣ  
 

 

ΑΜΟΥΤΑΚΘΣ ΓΕΩΓΙΟΣ 
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