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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
( άρθρο 32
παρ.2 της οδηγίας2014/24/ΕΕ) για ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή
υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων / δικύκλων / πλωτών μέσων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης ( μέρος των ΟΜΑΔΩΝ 1,2,3 της αρ.3929/2-7-2019 διακήρυξης)
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
 Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 Toυ ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 Του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του
ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016) όπως ισχύει.
 Του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄) άρθρα 28 & 28Α «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση Αδικιών και Άλλες Διατάξεις», όπως
το τελευταίο προστέθηκε με το άρ. 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/ τ.Α΄) «Μέτρα για την Επιτάχυνση
του Κυβερνητικού Έργου & άλλες Διατάξεις».
 Του ν. 4254/2014, άρθρο 1, υποπαρ. στ.20 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας
στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» περί εφαρμογής του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων.
 Του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
120/Α/29-05-2013), όπως ισχύει.
 Του ν. 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), όπως ισχύει.
 Του ν. 4172/2013, άρθρο 64 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
ν.4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013),
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όπως ισχύει.
 Του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του
ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως ισχύει.
 Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-062011), όπως ισχύει.
 Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως ισχύει.
 Του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής
Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 297/Α/06-12-2005), όπως συμπληρώθηκε με το ν. 3853/2010 «Απλοποίηση
διαδικασιών σύστασης προσωπικών κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90/Α/1706-2010) και με το ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74 /Α/26-03-2014).
 Του ν. 3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων
ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες συναφείς διατάξεις»
(ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002), όπως ισχύει.
 Του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως ισχύει.
 Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/0903-1999) όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 7 και 13 έως 15, συμπληρωματικά με το
ν. 4024/2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ
226/Α/7-10-2011), όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 21 και 26.
2. Το π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Φ.Ε.Κ. 229/ τ. Α΄/27-12-2010),
όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ
34/Α/23-03-2015), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα
«Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν.
4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ
3698/Β/16-11-2016), όπως ισχύει.
6. Την υπ' αριθ. 1191/14-03-2017 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν.
4412/2016 (Α΄ 147)» (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017), όπως ισχύει.
7. Την υπ’ αριθ. 57654/22-05-2017 Υ.Α. «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017), όπως ισχύει.
8. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
9. Την υπ’ αριθ.2879/2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης περί «Καθορισμού ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που
έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».
10. Το Ν.Δ. 2396/1953 «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου,
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’
117) και της κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 11 αυτού εκδοθείσας οικ. 3373/390/20.03.1975 απόφασης
του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως,
αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των αυτοκινήτων οχημάτων του
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου
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Δικαίου κ.λ.π. περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ. 2396/53» (ΦΕΚ Β’ 349), όπως τροποποιήθηκε με την οικ.
4993/745/24.04.1975 όμοια (ΦΕΚ Β’ 489).
11. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
12. Το γεγονός ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης διαθέτει το δικαίωμα να μη παράγει αποτελέσματα
από την παρούσα διακήρυξη για λόγους ανωτέρας βίας.
13. Την αρ. 14026/15-05-2017 (ΑΔΑ: ΩΘ15465ΧΘ7-ΓΜΦ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ
250/τ.ΥΟΔΔ/26-05-2017) περί διορισμού της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ ως Συντονίστριας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
14. Τα με αρ.πρωτ. 907 & 908/22-02-2019, 1707 & 1708/28-03-2019, 1881 & 1882/04-04-2019 αιτήματα
για προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και δικύκλων
που έχουν κατατεθεί στη Δ/νση Οικονομικού από τη Δ/νση Δασών Ν. Ρεθύμνου της ΑΔΚ.
15. Τα με αρ.πρωτ. 3136/29-03-2019, 3208 & 3210/01-04-2019, 3372/04-04-2019 αιτήματα για
προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών για τις ανάγκες οχημάτων που έχουν κατατεθεί στη Δ/νση
Οικονομικού από τη Δ/νση Δασών Ν. Χανίων της ΑΔΚ.
16. Τα με αρ.πρωτ. 1040 & 1041/04-03-2019, 1042 & 1043/04-03-2019, 1044 & 1045/04-03-2019
αιτήματα για προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και
δικύκλων που έχουν κατατεθεί στη Δ/νση Οικονομικού από τη Δ/νση Δασών Ν. Λασιθίου της ΑΔΚ.
17. Τα με αρ.πρωτ. 1661/08-03-2019, 2760 & 2761/18-04-2019, 3008/18-04-2019 και 3086/22-04-2019,
αιτήματα για προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων
καθώς και για παροχή οδικής βοήθειας σε υπηρεσιακά οχήματα της Δ/νσης Δασών Ν. Ηρακλείου της ΑΔΚ.
18. Την με αρ.πρωτ. οικ. 988/11-02-2019 [ΑΔΑ: 7827ΟΡ1Θ-7Τ5] Απόφαση συγκρότησης επιτροπών για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
19. Το με αρ. πρωτ. 2376/17-04-2019 πρωτογενές αίτημα [ΑΔΑΜ: 19REQ004810464 2019-04-17] της
Δ/νσης Οικονονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
20. Τη με αρ.πρωτ. 2650/03-05-2019 [ΑΔΑ: Ψ3ΝΛΟΡ1Θ-0Κ1/ΑΔΑΜ: 19REQ004888730 2019-05-06]
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με α/α καταχώρησης 43493 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Υπηρεσίας μας) Ειδ.Φορέας 1906/999.0200000 στον Α.Λ.Ε. 2410204001.
21. Τη με αρ.πρωτ. οικ. 2828/02-05-2019 [ΑΔΑ: Ω3Ψ3ΟΡ1Θ-Ψ7Μ/ΑΔΑΜ: 19REQ004891502 2019-05-06]
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με α/α καταχώρησης 43497 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Υπηρεσίας μας) Ειδ.Φορέας 1906/999.0200000 στον Α.Λ.Ε. 2420302001.
22. Τη με αρ.πρωτ. οικ. 2830/02-05-2019 [ΑΔΑ: 6Ν7ΒΟΡ1Θ-ΚΤΠ/ΑΔΑΜ: 19REQ004891061 2019-05-06]
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με α/α καταχώρησης 43495 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Υπηρεσίας μας) Ειδ.Φορέας 1906/999.0200000 στον Α.Λ.Ε. 2410205001.
23. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 2831/02-05-2019 [ΑΔΑ: Ω5ΧΞΟΡ1Θ-ΦΚΤ/ΑΔΑΜ: 19REQ004890232 2019-05-06]
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με α/α καταχώρησης 43494 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Υπηρεσίας μας) Ειδ.Φορέας 1906/999.0200000 στον Α.Λ.Ε. 2420303001.
24. Τη με αρ.πρωτ. οικ. 2835/02-05-2019 [ΑΔΑ: ΩΔΘΚΟΡ1Θ-4ΧΩ/ΑΔΑΜ: 19REQ004888266 2019-05-06]
Απόφαση Προέγκρισης Πίστωσης, Ειδ.Φορέας 1906/999.0200000 στον Α.Λ.Ε. 2410204001.
25. Τη με αρ.πρωτ. οικ. 2836/02-05-2019 [ΑΔΑ: Ω5ΨΓΟΡ1Θ-ΗΤΩ/ΑΔΑΜ: 19REQ004888953 2019-05-06]
Απόφαση Προέγκρισης Πίστωσης, Ειδ.Φορέας 1906/999.0200000 στον Α.Λ.Ε. 2420302001.
26. Τη με αρ.πρωτ. οικ.2837/02-05-2019 [ΑΔΑ: ΩΨΝΦΟΡ1Θ-690/ΑΔΑΜ: 19REQ004889338 2019-05-06]
Απόφαση Προέγκρισης Πίστωσης, Ειδ.Φορέας 1906/999.0200000 στον Α.Λ.Ε. 2410205001.
27. Τη με αρ.πρωτ. οικ. 2838/02-05-2019 [ΑΔΑ: ΩΔΘΣΟΡ1Θ-7Ξ1/ΑΔΑΜ: 19REQ004889135 2019-05-06]
Απόφαση Προέγκρισης Πίστωσης, Ειδ.Φορέας 1906/999.0200000 στον Α.Λ.Ε. 2420303001.
28. Τη με αρ.πρωτ. 2776/09-05-2019 Απόφαση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για: α) την
προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής των
υπηρεσιακών οχημάτων, δικύκλων και πλωτών μέσων, β) την παροχή υπηρεσιών επένδυσης-επισκευής
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ταπετσαρίας οχημάτων και γ) την προμήθεια ελαστικών οχημάτων-δικύκλων, για τις ανάγκες της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2019 και μέχρι τις 30-09-2020 ή μέχρι εξαντλήσεως του
συμβατικού ποσού [ΑΔΑ: Ω00ΤΟΡ1Θ-ΡΕΙ/ΑΔΑΜ: 19PROC004921810 2019-05-10].
29. Το με ημερομηνία 23-05-2019 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού, το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία μας στις 31-05-2019 [αρ.πρωτ.
εισόδου 3443], για την ανάδειξη προμηθευτών/αναδόχων για: α) την προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών
και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων, δικύκλων και πλωτών
μέσων, β) την παροχή υπηρεσιών επένδυσης-επισκευής ταπετσαρίας οχημάτων και γ) την προμήθεια
ελαστικών οχημάτων-δικύκλων, για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2019
και μέχρι τις 30-09-2020 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, σύμφωνα με το οποίο εισηγείται :
«…ii) την επανάληψη του συνοπτικού διαγωνισμού για το μέρος της Γενικής Κατηγορίας 1 που κατέστη
άγονο καθώς δεν κατατέθηκαν προσφορές. Συγκεκριμένα : i) για τα δίκυκλα: ΚΥ 400 του Τμήματος 4ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΚΥ 399 του Τμήματος 6-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ και τα δίκυκλα ΜΚΥ1223, ΜΚΥ1224, ΜΚΥ1225 του
Τμήματος 3-ΧΑΝΙΑ [της Ομάδας 2], ii) για τα πλωτά μέσα ΣΧ 168, ΤΧ 926 του Τμήματος 3-ΧΑΝΙΑ και το
πλωτό μέσο ΚΥ 240 του Τμήματος 4-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ [της Ομάδας 3]».
30. Τη με αρ. πρωτ. 3443/05-06-2019 [ΑΔΑ: ΨΔΦΡΟΡ1Θ-Ζ5Ι] Απόφαση της Συντονίστριας της ΑΔΚ περί
έγκρισης των πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού και επανάληψης
της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για το μέρος του συμβατικού αντικειμένου της αρχικής
διακήρυξης που κατέστη άγονο, σύμφωνα με το προαναφερθέν πρακτικό.
31. Τη με αρ. πρωτ. 3697/19-06-2019 Απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του εν λόγω
συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία:
α) από το ποσό των 74.380,55€ (συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη με Φ.Π.Α. συμβατικού
αντικειμένου της αρ. 2776/09-05-2019διακήρυξης) κατακυρώθηκε το ποσό των 61.980,55€ με Φ.Π.Α.
β) δεν κατακυρώθηκαν, για τους λόγους που αναφέρονται στη παρ. 33 του σκεπτικού της εν λόγω
απόφασης, και κατέστησαν τελικώς άγονα:

τα με αρ.κυκλοφ. ΚΥ 2837 και ΚΥ 2850 υπηρεσιακά οχήματα της Δ/νσης Δασών Ν. Χανίων της ΑΔΚ
[μέρος της ΟΜΑΔΑΣ 1: ΟΧΗΜΑΤΑ της Γενικής Κατηγορίας 1 της αρχικής διακήρυξης που αφορά το
Τμήμα 3–ΧΑΝΙΑ],

τα με αρ.κυκλοφ. ΚΥ 402, ΚΥ 403, ΚΥ 827 υπηρεσιακά δίκυκλα των Δασικών Υπηρεσιών
Ν.Ηρακλείου της ΑΔΚ [μέρος της ΟΜΑΔΑΣ 2: ΔΙΚΥΚΛΑ της Γενικής Κατηγορίας 1 της αρχικής
διακήρυξης που αφορά το Τμήμα 1 –ΗΡΑΚΛΕΙΟ].
32. Την αρ.3929/2-7-2019 απόφαση διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των
υπηρεσιακών οχημάτων [ μέρος της ομάδας 1] , δικύκλων [ μέρος της ομάδας 2] και πλωτών μέσων [
μέρος της ομάδας 3] της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2019 και μέχρι τις 30-092020 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, σύμφωνα με τους όρους της αρ.2776 /9-5-2019
αρχικής διακήρυξης.
33.Την αρ. 4365/22-7-2019 απόφαση με την οποία α) εγκρίνεται το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια
ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων /
δικύκλων/ πλωτών μέσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης β) την κατακύρωση των δικύκλων
του Τμήματος 4 – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και του τμήματος 6- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ[ μέρος της ομάδας 2] και γ) την
ανάθεση του μέρους του συμβατικού αντικειμένου [ μέρος των ΟΜΑΔΩΝ 1,2,3 της αρ. 3929/2-7-2019
διακήρυξης] που κατέστη άγονο κατά την επαναληπτική διαδικασία με προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
ΚΑΛΟΥΜΕ
Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά προκειμένου να λάβουν μέρος στην εκ του νόμου
προβλεπόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2 της οδηγίας του άρθρου 32 του Ν.
4412/2016 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ , για την ανάδειξη αναδόχων για προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών και
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παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων – δικύκλων και πλωτών μέσων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης σύμφωνα με τους όρους της αρ.2776 / 9-5-2019 αρχικής διακήρυξης όπως αναφέρονται
στον παρακάτω πίνακα.
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
Προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων, δικύκλων και πλωτών μέσων της ΑΔΚ

ΟΜΑΔΑ 1
ΟΧΗΜΑΤΑ
ΚΥ 2837 [Τμήμα 3-ΧΑΝΙΑ]
ΚΥ 2850 [Τμήμα 3 –ΧΑΝΙΑ]

ΟΜΑΔΑ 2
ΔΙΚΥΚΛΑ
ΚΥ 402 [Τμήμα 1-ΗΡΑΚΛΕΙΟ]
ΚΥ 403 [Τμήμα 1-ΗΡΑΚΛΕΙΟ]
ΚΥ 827 [Τμήμα 1-ΗΡΑΚΛΕΙΟ]
ΜΚΥ 1223 [Τμήμα 3-ΧΑΝΙΑ]
ΜΚΥ 1224 [Τμήμα 3-ΧΑΝΙΑ]
ΜΚΥ 1225 [Τμήμα 3-ΧΑΝΙΑ]

ΟΜΑΔΑ3
ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ
ΣΧ 168 [Τμήμα 3-ΧΑΝΙΑ]
ΤΧ 926 [Τμήμα 3-ΧΑΝΙΑ]
ΚΥ 240 [Τμήμα 4-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ]

Ο συνολικός Προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής:
ΟΜΑΔΑ 1
ΟΧΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ 3- ΧΑΝΙΑ
ΟΜΑΔΑ 2
ΔΙΚΥΚΛΑ
ΤΜΗΜΑ 3- ΧΑΝΙΑ
ΤΜΗΜΑ 1ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΟΜΑΔΑ 3
ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ
ΤΜΗΜΑ 3 ΧΑΝΙΑ
ΤΜΗΜΑ 3
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
2019

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
2020

ΕΡΓΑΣΙΑ
2019

ΕΡΓΑΣΙΑ
2020

1.710,00 €

1.200,00 €

470,00 €

350,00 €

1.050,00 €

---

-----

726,00 €

360,00 €

2.000,00

2.000,00

250,00

250,00

500,00

500,00

150,00

150,00

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της αρ. 3929/2-72019 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού.
Οι οικονομικοί φορείς παρακαλούνται να υποβάλλουν εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο έως την
Τρίτη 06-08-2019 και ώρα 10:30 : α) δικαιολογητικά συμμετοχής β) τεχνική προσφορά και γ) οικονομική
προσφορά στα γραφεία της « Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Δ/νση Οικονομικού Λ. Ικάρου και
Σπανάκη 2Α Πόρος Ηράκλειο Κρήτης».
Ημερομηνία διενέργειας διαπραγμάτευσης ( άνοιγμα προσφορών ) Τρίτη 06/08/2019 και ώρα 11:30
στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού Λ.Ικάρου και Σπανάκη 2Α Πόρος.
Επισυνάπτονται έντυπα οικονομικής προσφοράς.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Chania car & trucks s.a.
Ηλεκτρολογείο – Συνεργείο- Αντιπροσωπεία και Εμπορία
Αυτοκινήτων οχημάτων και Ανταλλ. – Τεχνικός Ελεγχος
Τηλ. επικοινωνίας 28210 34001
Email: trucks@otenet.gr
2. Ρούσσος Ι.Μπρόκος
Συνεργείο Επισκευής Σκαφών
Καστέλλι , Αγιος Νικόλαος
Email: roussosbrokos@yahoo.gr
3. Μοτο Κεχαγιάς
Μοτοποδήλατα – Μοτοσυκλέτες
Αποκορώνου 90-92 Χανιά
Email.:motokexagias@gmail.com
4. Αφοί Περβολαράκη
Μηχανές Θαλάσσης
Παρηγοριά 120 73100 Χανιά
Email:yamahapervolarakis@yahoo.gr
5. Ρουσσάκης Ιωάννης
Λ.Ικάρου 96 Ν.Αλικαρνασσού
Τηλ. 2810-221496
6. Μέλη επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
Τακτικά
α)Λευκόχειρ Αδαμαντία ΠΕ Κοινωνιολόγων
a.lefkoxir@apdkritis.gov.gr
β) Αγγελάκης Βασίλειος ΤΕ Πληροφορικής
v.aggelakis@apdkritis.gov.gr
γ) Καλογεράκη Μαρία ΠΕ Μηχανικών
m.kalogeraki@apdkritis.gov.gr
Αναπληρωματικά
α) Καραγιαννάκη Δήμητρα ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
d.karagiannaki@apdkritis.gov.gr
β) Δουλγεράκη Κωνσταντίνα ΠΕ Πληροφορικής
c.doulgeraki@apdkritis.gov.gr
γ) Ροβίθης Εμμανουήλ ΠΕ Μηχανικών
e.rovithis@apdkritis.gov.gr
δια των υπηρεσιών τους
 Δ/νση Διοίκησης
 Τμήμα Πληροφορικής Νομού Χανίων
 Δ/νση ΠΕΧΩΣ
 Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
 Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
7. Δ/νση Δασών Ηρακλείου
8. Δ/νση Δασών Λασιθίου
9. Δ/νση Δασών Χανίων

