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Στην Καρδίτσα σήμερα την 20η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021
και ώρα 10.00’ π.μ., η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος
του  Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθ.  434/2021
απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που  ελήφθη   στη  συνεδρίαση
αυτής στις 17-9-2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
434/2021 

 

Αυτή που το τοιχοκόλλησε                                                               
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
28/17-9-2021

Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Αριθ. Πρωτ.:   17411/2021

ΘΕΜΑ
Έγκριση πρακτικού Ι του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών

και παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και επισκευή για τα οχήματα –
μηχανήματα του δήμου Καρδίτσας έτους 2021 (ανοιχτός διαγωνισμός)»

Στην  Καρδίτσα  σήμερα  την  17η  του  μηνός  Σεπτεμβρίου του  έτους  2021,  ημέρα  της  εβδομάδος

Παρασκευή και ώρα 13.00' μ.μ, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 16609/13-9-2021 έγγραφη πρόσκληση του

Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των

άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Καρδίτσας. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σπάνιας Αριστοτέλης, πρόεδρος                    1) Κουφόπουλος Δημήτριος, τακτικό μέλος

2) Αντωνίου Σωτήριος, τακτικό μέλος 2) Μπακαλάκου Σωτηρία, αντιπρόεδρος

 3) Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος, τακτικό μέλος Αν και κλήθηκαν νόμιμα

 4) Ρόβας Ιωάννης, τακτικό μέλος  

 5) Σβερώνης Παναγιώτης, τακτικό μέλος  

 6) Παπαλός Κων/νος, τακτικό μέλος  

 7) Κρανιάς Βασίλειος, τακτικό μέλος

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών κατά την

έναρξη της συνεδρίασης, παρόντες ήταν οι 7 , οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος,
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σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν.3852/2010  «Περί  κύρωσης  του  Δημοτικού  &  Κοινοτικού  Κώδικος»)

εισέρχεται στη συζήτηση του αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11

Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 Ν.

4682/2020  (Α’  76),  την  ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.οικ.:  71342/6-11-2020  (ΦΕΚ  4899/6-11-2020  τ.  Β’),  όπως

τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608/9-11-2020 (ΦΕΚ 4946/10-11-2020, τ. Β’), την εγκύ-

κλιο ΥΠ.ΕΣ 426/77233/13-11-2020 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:53950/3-9-2021 (ΦΕΚ 4054/4-9-2021,

τεύχος Β’)

-------------------             

    Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση
πρακτικού Ι (α.π. 15721/21)  του διαγωνισμού για την Προμήθεια ανταλλακτικών και
παροχής υπηρεσιών για την συντήρηση και επισκευή για τα οχήματα – μηχανήματα του
δήμου Καρδίτσας έτους 2021 (ανοιχτός διαγωνισμός) και αφού έλαβε υπόψη:

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει
2.  Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
3. Τους  όρους  της  υπ΄αριθ.  14099/21  Διακήρυξης  και  την  με  αριθμό  14100/2021
προκήρυξη  του διαγωνισμού 
4. Το υπ’ αριθ. 4630/2021  Πρωτογενές αίτημα και την έγκριση αυτού
5. Την  με αριθμό 286/21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν
οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  και καθορίστηκαν οι όροι της
διακήρυξης του παραπάνω ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, καθώς και την με αριθμό
88/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκαν  οι επιτροπές
του παραπάνω Διαγωνισμού
6. Το  υπ’  αριθ.  15721/21  πρακτικό  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  της  επιτροπής
διαγωνισμού, με το οποίο η ανωτέρω Επιτροπή διενέργειας πρότεινε προς την Οικονομική
Επιτροπή την ματαίωση της παραπάνω διαδικασίας προμήθειας και  την προσφυγή στη
διαδικασία  της  Διαπραγμάτευσης  χωρίς  δημοσίευση,  καθώς  δεν  υποβλήθηκε  καμία
προσφορά και παρουσιάζεται κατωτέρω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                     Καρδίτσα 31/08/2021                     
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
                                                                                                      Αρ. Πρωτ. 15721   

                                               
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την  ”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΙΚ. 
ΕΤΟΥΣ 2021.                                                                                                                  

                                                                     ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1º   της                                                                  
”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 “
                   
 (ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 14099/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) εκτιμώμενης αξίας (162.260,00€ χωρίς ΦΠΑ) τελικού 
συνόλου με ΦΠΑ 24% 201.202,40€.

Στην Καρδίτσα σήμερα,  την Τρίτη 31/08/2021 και ώρα 10 πμ στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού
Αρτεσιανού 1, στον δεύτερο όροφο και στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών, παρουσία του κυρίου
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Κατσαούνου  Ιωάννη  ως  διαχειριστή,  συνεδρίασε  η  Επιτροπή  διενέργειας,  αξιολόγησης,  του
παραπάνω διαγωνισμού, οριζόμενη  από την  οικονομική  επιτροπή   του  δήμου  Καρδίτσας  με  αρ.
απόφασης 88/2021 και ΑΔΑ: 6ΨΒΠΩΕΗ-91Θ αποτελούμενη από τους υπογράφοντες:

1.  Ηλίας Ντίνας  Δ.Ε. Οδηγών Αυτοκινήτων (Πρόεδρος επιτροπής).
2.  Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης  Δ.Ε. Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων (τακτικό μέλος).
3.  Αλέξανδρος Μπάλλας  Δ.Ε. Οδηγών Αυτοκινήτων (τακτικό μέλος).

 Η συνεδρίαση έγινε προκειμένου να αποσφραγιστούν και να αξιολογηθούν  προσφορές που τυχόν
είχαν υποβληθεί στον διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους αυτού.
Ο  διαγωνισμός  διεξήχθη  ηλεκτρονικά  μέσω  του  Εθνικού  Συστήματος  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) με κριτήριο για την ανάθεση την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
χαμηλότερης τιμής ανά ομάδα.
 Όπως  περιγράφετε  στους  όρους  της  διακήρυξης  η  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των
προσφορών ήταν η 25/08/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.
Η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού είχε  οριστεί στις  31/08/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 πμ.
Η  Επιτροπή  συνδέθηκε  στο  σύστημα  με  τα  διαπιστευτήρια  των  μελών  της  (όνομα  χρήστη  και
κωδικούς πρόσβασης) επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  136504,  διενήργησε την αποσφράγιση
του διαγωνισμού και διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε προσφορά σε καμία από τις δεκατέσσερις ομάδες
(14) που εμπεριέχονται στην διακήρυξη, από κάποιον υποψήφιο οικονομικό φορέα. 
Ακολούθησε επικοινωνία με το τμήμα Εσωτερικής Διοίκησης (πρωτόκολλο) για το εάν έχει κατατεθεί
κάποιος  φάκελος  που  να  αφορά  τον  εν  λόγω  διαγωνισμό  και  διαπιστώθηκε  ότι  καμία  γραπτή
προσφορά επίσης δεν έχει κατατεθεί.  
Ως  εκ  τούτου  η  αρμόδια  Επιτροπή  διενέργειας,  αξιολόγησης,  διαδικασιών  του  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  με  τίτλο  ”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΙΚ.
ΕΤΟΥΣ  2021  “ (διακήρυξη  14099/2021)  εισηγείται  προς  την  Οικονομική  Επιτροπή  του  δήμου
Καρδίτσας,  αρμόδια για την λείψει αποφάσεων:
 
1.  Την  κήρυξη  του  διαγωνισμού  ως  ατελέσφορου  λόγο  έλλειψης  ενδιαφέροντος  από  κάποιον
οικονομικό φορέα (και τη ματαίωση της παρούσας διαδικασίας προμήθειας).

2.   Προτείνει  την  εξεύρεση  τυχόν  αναδόχων  με  τη  διαδικασία  της  «διαπραγμάτευσης  χωρίς
δημοσίευση»  με  τους   ίδιους  όρους  με  τον  προϋπάρχοντα  διαγωνισμό  και  προθεσμία   για  την
κατάθεση προσφορών τις τέσσερεις  (4) εργάσιμες  ημέρες  από την δημοσίευσή της πρόσκλησης.

 Η επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε το έργο της στην παρούσα φάση του διαγωνισμού συνέταξε το

παρόν Πρακτικό και έλυσε τη Συνεδρίασή της. 

Το παρών πρακτικό θα κοινοποιηθεί προς τους εμπλεκόμενους με την διακήρυξη φορείς προς

γνώση και την λείψει αποφάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ηλίας Ντίνας
1. Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης

2. Αλέξανδρος Μπάλλας
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7.  Τα συνοδευτικά έγγραφα του διαγωνισμού (σχετικές τεχνικές εκθέσεις , ΕΕΕΣ κλπ) και

την άποψη της υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οποία προκύπτει ότι:  

Με το άρθρο 106 παρ.1 Ν. 4412/2016: «Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, ματαιώνει τη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς, είτε λόγω

απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή

συμμετεχόντων,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του παρόντος βιβλίου  και  τα έγγραφα της

σύμβασης  ή

β) στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης

και σύναψης σύμβασης.». 

Σύμφωνα με την παρ.5 του παραπάνω άρθρου: «Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το

δικαίωμα,  να  αποφασίσει,  παράλληλα  με  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας  ανάθεσης

σύμβασης,  και  την  επανάληψη  οποιασδήποτε  φάσης  της  διαδικασίας  σύναψης,  με

αντικατάσταση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29, περί

ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ή 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με

διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση,  εφόσον,  στην  τελευταία  αυτήν

περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.»

Σύμφωνα με την Ελ.Συν. Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 23/2018: «Στην αρμοδιότητα της Οικονομικής

Επιτροπής ανήκει η σύνταξη και η κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων, η διεξαγωγή

και η κατακύρωση των δημοπρασιών και συνακόλουθα και η ματαίωση μιας διαδικασίας

στο  σύνολό  της  ή  για  συγκεκριμένο  τμήμα  της,  εφόσον  δεν  υποβλήθηκε  σχετικά

προσφορά για το εν λόγω τμήμα και προβλεπόταν η κατάθεση προσφορών και για τμήμα

του προς προμήθεια αντικειμένου. Ομοίως, στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής

ανήκει  και  η απόφαση για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς

ουσιώδη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, όταν σε ανοικτή ή κλειστή διαγωνιστική

διαδικασία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.»

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2α Ν.4412/2016: « Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς

προηγούμενη  δημοσίευση  μπορεί  να  χρησιμοποιείται  για  δημόσιες  συμβάσεις  έργων,

προμηθειών  και  υπηρεσιών  εάν,  ύστερα  από  ανοικτή  ή  κλειστή  διαδικασία  είτε  δεν
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υποβλήθηκε  καμία  προσφορά  ή  αίτηση  συμμετοχής  είτε  καμία  από  τις  υποβληθείσες

προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον:

- δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και 

- με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημά

της.»

8.  Το σχέδιο της πρόσκλησης για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης που

παρουσιάζεται ως εξής:

Σχέδιο πρόσκλησης
 
Βάσει της   286/2021 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές  προδιαγραφές  και  καθορίστηκαν  οι  όροι  της  διακήρυξης  του  ανοιχτού
διαγωνισμού  για  την  προμήθεια/  με  τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  ΟΙΚ.  ΕΤΟΥΣ  2021,  εκδόθηκε  από  το
Δήμαρχο  η  προκήρυξη  του  διαγωνισμού  “14100/2021”  με  αριθμό  Διακήρυξης
14099/2021,  η  οποία  έλαβε  τον  υπ΄  αριθ.  136504 αριθμό  συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ,
δημοσιεύθηκε  νομίμως  και  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων
Συμβάσεων.

Με την υπ’ αριθ. ………/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνέχεια της υπ’
αριθ. 15721/2021 Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού αποφασίστηκε:
α.  η ματαίωση του ανωτέρω διαγωνισμού λόγω μη υποβολής προσφορών (άγονος) και
β.  η  προσφυγή,  σύμφωνα  με  την  παρ.  2α  του  άρθρου  32  του  Ν.  4412/2016,  σε
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω άγονου διαγωνισμού
για την ανάθεσή της, χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού διαγωνισμού, 
Συνεπώς, ο Δήμος Καρδίτσας  προσφεύγει  στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης για την προμήθεια με τίτλο ”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 “
                   
(ΑΦΟΡΑ  ΤΗΝ 14099/2021  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)  εκτιμώμενης  αξίας  (162.260,00€  χωρίς  ΦΠΑ)
τελικού συνόλου με ΦΠΑ 24% 201.202,40€.

Για  την  κάλυψη  της  δαπάνης  της  ανωτέρω  σύμβασης  έχει  συνταχθεί  το  υπ.  Αριθμ.
4630/2021  πρωτογενές αίτημα και εγκριθεί αντιστοίχως. 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι  η ..../..../2021 και μέχρι
ώρα 15:00 (όπως αποφασιστεί στην πρόσκληση και δημοσιευτεί από τον δήμαρχο). 
Η  διαδικασία  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την ..../..../2021, ημέρα ………… και ώρα
από 10:00 π.μ.
(όπως αποφασιστεί στην πρόσκληση και δημοσιευτεί από τον δήμαρχο)
Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  τα  οριζόμενα  στην  υπ’  αριθ.  14099/2021  διακήρυξη  (ΑΔΑΜ:
RPOC009054050). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :   http://www.promitheus.gov.gr,  όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία
σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : ....………
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Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  &  δωρεάν
ηλεκτρονική  πρόσβαση  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Περαιτέρω  πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από  :  την   διεύθυνση,
www.dimoskarditsas.gov.gr 
9. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

κλήθηκε να  επικυρώσει  το  παραπάνω  Πρακτικό  της  Επιτροπής  διαγωνισμού  και  να

αποφασίσει  περί  προσφυγής  στη  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη

δημοσίευση,

Αποφάσισε ομόφωνα

1. Την  έγκριση  του  υπ’  αριθ.  15721/21   πρακτικού ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  της

επιτροπής διαγωνισμού 

2. Τη  ματαίωση  της  παρούσας  διαδικασίας  προμήθειας  με  τίτλο  ”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  ΟΙΚ.

ΕΤΟΥΣ 2021, καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και 

3. Την προσφυγή, σύμφωνα με την παρ.  2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, στη

διαδικασία  διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  για  την  ανάθεσή  της

παραπάνω προμήθειας,  μέσω ΕΣΗΔΗΣ και  με  όρους  συμμετοχής  τους αναφερόμενους

στην με αριθμό πρωτ. 14099/21  Διακήρυξη του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε.

Η προθεσμία για την κατάθεση των προσφορών θα είναι 4 ημέρες από την δημοσίευση

της πρόσκλησης  στο ΚΗΜΔΗΣ . 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε μέρος το μέλος
της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σωτ. Αντωνίου λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 
434/2021

Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο

                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                              ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
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