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                                                                                    Α∆Α:   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                     

∆ΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 

                                                        

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της αρ. 13/2022  συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου  Σφακίων. 

                                                                  Αριθµός απόφασης  80/2022. 

  ΘΕΜΑ: «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς 
δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ. 
2 περ. α΄ν.4412/2016 όπως ισχύει για σύναψη δηµόσιας σύµβασης 
µε αντικείµενο την προµήθεια καυσίµων «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 2022-2023» χωρίς τροποποίηση των 

όρων του αρχικού διαγωνισµού». 
 

Στην Χώρα Σφακίων στο ∆ηµαρχείο σήµερα την 7ην του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2022  ηµέρα  Τετάρτη 
και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Σφακίων ύστερα από 
την αρ.πρωτ. 2061/02-09-2022  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο 
ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους ( άρθρο 77 του Ν. 4555/2018) 
περιέχοντας τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
ΘΕΜΑ: «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού 
σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ. 2 περ. α΄ν.4412/2016 όπως ισχύει για σύναψη δηµόσιας σύµβασης µε 
αντικείµενο την προµήθεια καυσίµων «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 2022-2023» χωρίς τροποποίηση των όρων του 
αρχικού διαγωνισµού». 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 7 µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής 
ήταν παρόντα :  
1) Χιωτάκης Μανούσος ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος 
 2) Αθητάκης Αντώνιος  Μέλος  
 3) Σφηνιά Αφροδίτη Μέλος 
 4) Νικολουδάκης Εµµανουήλ Μέλος 
 5) Χιωτάκης Ανδρέας  Μέλος 

  Απόντα αν και νόµιµα κληθέντα οι παρακάτω:  

1) Ζερβός Ιωάννης Μέλος 
2) Μπολιώτης Ιωάννης Μέλος 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Μπολιώτης Γεώργιος για την τήρηση των 
πρακτικών. 
Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος στο 
παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 
 Μετά  και την  µαταίωση  διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης επειδη  η διαδικασία απέβη άγονη λόγω 
µη υποβολής προσφοράς.  (ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού)  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ  
2022-2023» και την σύσταση επιτροπής για την διενέργεια  διαδικασίας της διαπραγµάτευσης χωρίς 
δηµοσίευση προκήρυξης  του  εν λόγω διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ. 2 περ. α΄ν.4412/2016. 
 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Χώρα Σφακίων 08/09/2022 
Αριθµ.Πρωτ:2139      
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Λόγω της υπερβατικής αύξησης των τιµών των καυσίµων  σύντοµα  θα  εξαντληθεί το συµβατικό 
αντικείµενο της  τρέχουσας   σύµβασης , 
- Λόγω των έκτακτων και απρόβλεπτων γεγονότων και τις ειδικές συνθήκες που έχουν προκύψει σε σχέση 
µε την πανδηµία του κορωνοϊού στη χώρα µας είναι επιτακτική η ανάγκη της λειτουργίας των υπηρεσιών 
καθαριότητας , πολιτικής προστασίας καθώς και των κοινωνικών υπηρεσιών στην προσπάθεια τήρησης των 
µέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης του covid- 19.  
Τα ανωτέρω απρόβλεπτα γεγονότα συνιστούν γεγονότα εντασσόµενα στην έννοια της ανωτέρας βίας και 
λαµβάνοντας υπόψη την  µαταίωση  διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης επειδή  η διαδικασία απέβη 
άγονη λόγω µη υποβολής προσφοράς  (ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού) µέχρι να ολοκληρωθεί ο νέος 
διαγωνισµός για την προµήθεια καυσίµων απαιτείται χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δυο (2) µηνών υπάρχει 
επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη της διαπραγµάτευσης ανάθεσης καυσίµων. 

 Κρίνεται δε απαραιτήτως αναγκαίο να αναφερθεί ότι τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση 
σηµαντικών εργασιών όπως:  

- Υλοποίηση κοινωνικών προγραµµάτων του ∆ήµου όπως το «Βοήθεια στο σπίτι»  
- Εξυπηρέτηση αναγκών της πολιτικής προστασίας  
- Οδοκαθαρισµό ,καθαρισµό χώρων πράσινου  
- Αποκοµιδή απορριµµάτων  
- Λοιπές υπηρεσιακές ανάγκες του ∆ήµου  
δηλ, απορριµµατοφόρα , µηχανήµατα έργου ,  υπηρεσιακά αυτοκίνητα κλπ δεν  θα  µπορούν να κινηθούν 
αφού δεν    θα υπάρχουν ενεργές συµβάσεις και έχουν εξαντληθεί τα καύσιµα . 
Επίσης  θα  έχουν εξαντληθεί τα καύσιµα θέρµανσης και η κατάσταση εγκυµονεί κινδύνους για την δηµόσια 
υγεία και την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών  ,παιδείας και πολιτισµού και των λοιπών υπηρεσιών του 
∆ήµου. 
Έχοντας υπόψη : 
Αριθµός διακήρυξης :   1837 / 04-08-2022 
Α.∆.Α.Μ. : 20PROC011066752 2022-08-05 
Αριθµός συστήµατος : 169704 
Την µε αρ 77/2022 απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής  
Την µε αρ 79/2022 απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
Εισηγούµαι όπως εγκρίνουµε 
 
1. «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού σύµφωνα 
µε το άρθρο 32 παρ. 2 περ. α΄ν.4412/2016 όπως ισχύει για σύναψη δηµόσιας σύµβασης µε αντικείµενο την 
προµήθεια καυσίµων «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΣΦΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 2022-2023» χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού 
διαγωνισµού. 
 
2  Το σχέδιο της πρόσκλησης  για  την  εν   λόγω    προµήθεια µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης 
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση ,σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν.4412/2016περ. α΄ν.4412/2016.  
 
Ως κάτωθι: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Αριθ. Πρωτ.. ...../..... 
ΝΟΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 

ΠΡΟΣ …  
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 τταρ.2(α) του Ν 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου για την 
προµήθεια :  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ 
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ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 2022-2023». 
 
Βάσει της µε  αρ.. 64/2022.(Α∆Α 9ΤΚ7ΩΗ4-Μ0Ρ ) αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του Αριθµός συστήµατος : 
169704  διαγωνισµού  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΣΦΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 2022-2023 µε αριθµό ∆ιακήρυξης  : 1837 / 04-08-2022 Α.∆.Α.Μ. 
: 20PROC011066752 2022-08-05 Αριθµός συστήµατος : 169704  διαγωνισµού 
 
Με την υπ’ αριθ. ………. Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε συνέχεια της Γνωµοδότησης της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού αποφασίστηκε 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 ∆ήµος Σφακίων  προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση 
προκήρυξης για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ 
ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 2022-2023 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80.632,58 € Πλέον 24% Φ.Π.Α.:19.351,82€, σύνολο 99.984,40 €. 
 
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  ∆ευτέρα 26/09/2022 και ώρα 13.00 
 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
, την 29/09/22, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13.00  
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στην µε αριθµό πρωτ ∆ιακήρυξη  : 1837 / 04-08-2022 
Α.∆.Α.Μ. : 20PROC011066752 2022-08-05 Αριθµός συστήµατος : 169704  διαγωνισµού 
 
Το πλήρες κείµενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. : 
http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύµβασης στην 
πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ έλαβε Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό : 171883 
 
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.∆Η.Σ.  
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγµατοποιείται µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  
 
3 .Τον καθορισµό των οικονοµικών φορέων που θα αποσταλεί η ανωτέρω πρόσκληση ως κάτωθι: 
 
∆ΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ-ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ µε ΑΦΜ 082732940 ∆ΟΥ ΧΑΝΙΩΝ και έδρα την Χώρα Σφακίων. 
 

  
Στην συνέχεια κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
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Αριθµός Αποφάσεως  80/2022 

Η Οικονοµική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και ύστερα από διαλογική συζήτηση: 
 

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
1)  Εγκρίνει Την «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης 

διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ. 2 περ. α΄ν.4412/2016 όπως ισχύει για σύναψη 
δηµόσιας σύµβασης µε αντικείµενο την προµήθεια καυσίµων «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 2022-2023»  χωρίς 
τροποποίηση των όρων του αρχικού διαγωνισµού. 

 
2)  Εγκρίνει το σχέδιο της πρόσκλησης  για την χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού σύµφωνα 

µε το άρθρο 32 παρ. 2 περ. α΄ν.4412/2016 όπως ισχύει για σύναψη δηµόσιας σύµβασης µε 
αντικείµενο την προµήθεια καυσίµων «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 2022-2023» χωρίς τροποποίηση των όρων 
του αρχικού διαγωνισµού. 

             ως κάτωθι : 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθ. Πρωτ.. ...../..... 
ΝΟΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 

ΠΡΟΣ ∆ΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗ ΜΑΝΟΥΣΟ & ΣΙΑ Ο.Ε ΠΡΑΤΗΡΙΟ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ µε ΑΦΜ 082732940 ∆ΟΥ ΧΑΝΙΩΝ και έδρα την 
Χώρα Σφακίων. 

 
 

                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 τταρ.2(α) του Ν 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου για την 
προµήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 2022-2023». 
 
Βάσει της µε  αρ.. 64/2022 (Α∆Α 9ΤΚ7ΩΗ4-Μ0Ρ )  αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του Αριθµός συστήµατος : 
169704  διαγωνισµού  για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΣΦΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 2022-2023 
µε αριθµό ∆ιακήρυξης  : 1837 / 04-08-2022 
Α.∆.Α.Μ. : 20PROC011066752 2022-08-05 
Αριθµός συστήµατος : 169704  διαγωνισµού 
 
Με την υπ’ αριθ. 80/2022  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε συνέχεια της Γνωµοδότησης της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού αποφασίστηκε 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 ∆ήµος Σφακίων  προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση 
προκήρυξης για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ 
ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 2022-2023 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80.632,58 € Πλέον 24% 
Φ.Π.Α.:19.351,82 €, σύνολο 99.984,40 €. 
 
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  ∆ευτέρα 26/09/22.και ώρα 13.00 
 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
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Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
, την 29/09/22, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13.00  
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στην µε αριθµό πρωτ ∆ιακήρυξη  : 1837 / 04-08-2022 
Α.∆.Α.Μ. : 20PROC011066752 2022-08-05 
 
Αριθµός συστήµατος : 169704  διαγωνισµού 
 
Το πλήρες κείµενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. : 
http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύµβασης στην 
πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ έλαβε Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό : 171883 
 
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.∆Η.Σ.  
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγµατοποιείται µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
 
 Εγκρίνει τον καθορισµό των οικονοµικών φορέων που θα αποσταλεί η ανωτέρω πρόσκληση ως κάτωθι: 
 
∆ΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ-ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ µε ΑΦΜ 082732940 ∆ΟΥ ΧΑΝΙΩΝ και έδρα την Χώρα Σφακίων. 
 
      Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.   
            

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 
ΑΘΗΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΣΦΗΝΙΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ 
ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 
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