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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
της 5ης έκτακτης δια περιφοράς  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων 

 
 
ΘΕΜΑ: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» 
ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«ΑΝΑΚΡΟΜ FACILITY MANAGEMENT I.K.E.» ΚΑΙ ΤΟ ΑΡ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΕΠΠ 
 
 
 

Στα Χανιά, σήμερα την 18η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 8:00 π.μ. έως 12.00, διεξήχθη 
έκτακτη δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169) με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 
της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), του αρ. πρωτ. 
18318/13-03-2020 εγγράφου Υπ. Εσωτερικών και των αριθμ. 426/77233/13.11.2020 και αριθμ. 
643/69472/24.09.2021 Εγκυκλίων Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7801/17-02-
2022  πρόσκληση που επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του 
Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 

(ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'). 
 
 
Διαπιστώθηκε ότι από τα έντεκα (11) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:  
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

 

1. Αλόγλου Αναστάσιος, Πρόεδρος  1. Καλογριδάκης Μιχαήλ 
2. Γιαννακάκης Ιωάννης  2. Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος 
3. Νικηφοράκης Ιωάννης  3. Μαράκης Ιωάννης 
4. Ψαρουδάκης Νεκτάριος  4. Σαρρής Ιωάννης  
5. Ζερβουδάκη Ελένη    
6. Αποστολάκης Σπυρίδων    

7. Κουκουβιτάκης Γεώργιος    
 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Γραμματέας της Επιτροπής Τσουκαλά Ουρανία, υπάλληλος του Δήμου, 
για την τήρηση των πρακτικών. 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς από το σύνολο των έντεκα (11) μελών συμμετείχαν  επτά (7) μέλη. 

 

 
Τέθηκε υπόψη της επιτροπής η εντός ημερήσιας διάταξης, υπ’ αριθμ. πρωτ. 7742/17-02-2022 εισήγηση 
του Γραφείου Προμηθειών του Τμήματος Δαπανών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως 
εξής: 
 
Έχοντας υπ’ όψη: 

- Τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- Τις  σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης 

- Την αρ.878/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές 
και καθορίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης για την καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων του Δήμου 

Χανίων, 
- Την αρ.64606/14-12-2021 διακήρυξη του Δ. Χανίων για την εν λόγω υπηρεσία 
- Την από 07/01/2022 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας ΑΝΑΚΡΟΜ FACILITY MANAGEMENT I.KE, 

κατά της με αρ.64606/14.12.2021 διακήρυξης  

- Την αρ.Α 47/2022 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) περί 
αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας έως την έκδοση απόφασης επί της υπό εξέτασης 
προδικαστικής προσφυγής   

https://dimosnet.gr/blog/laws/407792/
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- Την με αρ.2551/19-01-2022 Ανακοίνωση του Δήμου Χανίων περί μη υποβολή προσφορών στον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό, έως την έκδοση απόφασης επί της υπό εξέτασης προδικαστικής προσφυγής   

- Την από 11/02/2022 απόσυρση της Προσφυγής της εταιρείας ΑΝΑΚΡΟΜ FACILITY MANAGEMENT I.KE 
- Το αρ 18/2022 Πρακτικό της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) περί παραίτηση 

από την με από την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Α.Ε.Π.Π. 49/10.01.2021 Προδικαστική 
Προσφυγή του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΝΑΚΡΟΜ FACILITY MANAGEMENT I.K.E», με 
το οποίο αποφασίζεται ότι η προσφυγή τίθεται στο αρχείο της ΑΕΠΠ και επισημαίνει ότι, ανάκληση 
παραίτησης δεν χωρεί, 

 

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με : 
• Την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την υπηρεσία  καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων 

του Δήμου Χανίων για 1 έτος με δυνατότητα μονομερούς παράτασης 1 έτους, σύμφωνα με την 
αρ.64606/14-12-2021 διακήρυξη με μόνη τροποποίηση την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής 
των προσφορών και την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών.  

• Νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 24/02/2022 και ώρα 15:30 
και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02/03/2022 και ώρα 

08.30 π.μ  
                            
                                       
Παρακαλούμε όπως το θέμα συζητηθεί άμεσα, καθώς η αίτηση προδικαστικής προσφυγής κατά της 

διακήρυξης καθυστέρησε αρκετά την διαγωνιστική διαδικασία και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μην 
υπάρχει ενεργή σύμβαση την 16/07/2022, ημερομηνία που λήγει η τρέχουσα σύμβαση. Η καθαριότητα 

αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας, και οι επιπτώσεις σε περίπτωση μη έγκυρης ανάθεσης της εργασίας  θα 
ήταν δυσμενείς για τον πληθυσμό 
 
 
Τέθηκε υπόψη της επιτροπής ότι τόσο η συνεδρίαση όσο και το θέμα κρίνονται ως κατεπείγοντα καθώς 
σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση η αίτηση προδικαστικής προσφυγής κατά της διακήρυξης καθυστέρησε 
αρκετά την διαγωνιστική διαδικασία και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μην υπάρχει ενεργή σύμβαση την 

16/07/2022, ημερομηνία που λήγει η τρέχουσα σύμβαση. Η καθαριότητα αποτελεί ζήτημα δημόσιας 
υγείας, και οι επιπτώσεις σε περίπτωση μη έγκυρης ανάθεσης της εργασίας  θα ήταν δυσμενείς για τον 
πληθυσμό. 
 
Τα μέλη της επιτροπής συμφώνησαν ομόφωνα για το κατεπείγον τόσο της συνεδρίασης όσο και του 
θέματος. 

 

Κατόπιν αυτών  και αφού δεν υπήρξε αντίρρηση  
 
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 1 του  
άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α’/12-10-2020), τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, την 

αριθμ. 878/2021 (ΑΔΑ: ΩΧ9ΙΩΗ5-Κ7Π) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων 
διακήρυξης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

1) Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΑΚΡΟΜ FACILITY MANAGEMENT I.K.E.» ΚΑΙ ΤΟ ΑΡ. 

18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΕΠΠ. 

 

2) Την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την υπηρεσία  καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων του 
Δήμου Χανίων για 1 έτος με δυνατότητα μονομερούς παράτασης 1 έτους, σύμφωνα με την αρ.64606/14-

12-2021 διακήρυξη με μόνη τροποποίηση την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών και 
την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών.  
 
Νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 24/02/2022 και ώρα 15:30 και η 

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02/03/2022 και ώρα 08.30 π.μ  
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Η  απόφαση  αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 91/2022 
 
      Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως : 
 

 

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 
            ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
  ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
  ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Η Γραμματέας 

 
Τσουκαλά Ουρανία  
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