
  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την  10ην  του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11:00΄ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  2078/5-2-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα 

θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου. 

Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 

6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών παρόντες ήταν 

έξι (6) και απών ένας  (1) ήτοι: ο κ. Χαροκόπος Παντελής. 

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Χανακούλας Αθανάσιος. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν 

λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-

2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως  εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 

Ξυριδάκης Παντελής, Γκιζελή Αλίκη, Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα και Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και o υπάλληλος του Δήμου κ. Moύτσιος 

Γεώργιος. 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 
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ΘΕΜΑ 17ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος προσφοράς του αναδόχου του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή της υπηρεσίας:  

«Δενδροκομικές εργασίες» 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Με την υπ’ αρ.246/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Π15ΩΗ8-3ΦΠ) κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμα  του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή της υπηρεσίας: 

«Δενδροκομικές εργασίες»  στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ.  

Ωστόσο λόγω των μέτρων προστασίας  από τον κορωνοϊό COVID-19 και της υπολειτουργίας των 

υπηρεσιών, έληξε ο χρόνος ισχύος της προσφοράς του και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του, πριν τη σύναψη 

της σχετικής σύμβασης.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016 :  

«Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι». 

Η εκτέλεση της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας: «Δενδροκομικές εργασίες»  έχει σαν κύριο στόχο 

πρωτίστως την ασφαλή κατάσταση των δένδρων για λόγους πολιτικής προστασίας (π.χ. πτώσεις 

δένδρων, προστασία από πυρκαγιές κλπ). Επειδή υπάρχει ανάγκη άμεσης επέμβασης σε ψηλά δέντρα για τα 

οποία το υπάρχον καλαθοφόρο όχημα του δήμου δεν φτάνει στο ύψος που απαιτείται για να γίνει η επέμβαση, αλλά 

ούτε προλαβαίνει χρονικά καθώς καλύπτει και άλλες ανάγκες του δήμου εκτός του κλαδέματος ψηλών δένδρων. 

Επίσης εκτός από τις καθιερωμένες και τακτικές επεμβάσεις, λόγω της επίδρασης των καιρικών φαινομένων, 

υπάρχουν και έκτακτες περιπτώσεις άμεσης επέμβασης για την αποφυγή καταστροφών. Τέλος η εκτέλεση 

των δενδροκομικών εργασιών αποσκοπεί στη διατήρηση και την επαύξηση των σπουδαίων ωφελημάτων των 

δένδρων στον αστικό χώρο, την καλή εικόνα και υγεία των δένδρων, τη κλάδευση και τη φυτοπροστασία, αλλά και 

παράλληλα τη διατήρηση της αισθητικής και κατά το δυνατό της ασφάλειας των δένδρων του Δήμου, έτσι ώστε να 

ανταποκρίνονται πλήρως στο σκοπό για τον οποίο προορίζονται, δηλαδή τη βελτίωση της αισθητικής του δήμου, την 

προστασία από το θόρυβο, τη ρύπανση, τη βελτίωση του μικροκλίματος, την προστασία της πανίδας κλπ. Με βάση 

τα παραπάνω είναι προφανές ότι η εκτέλεση της ως άνω σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περιπτ. ζ’ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «Η Οικονομική 

Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής 

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

[...] ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, 

ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 

δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και 

παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.» 

Με βάση τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την αποστολή πρόσκλησης παράτασης 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς του αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 

παροχή της υπηρεσίας: «Δενδροκομικές εργασίες» με την επωνυμία: ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  μέχρι τις 31-03-2021 
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και αντίστοιχης παράτασης του χρόνου ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής του ή εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, την 

έκδοση νέας εγγυητικής επιστολής συμμετοχής με τα ίδια στοιχεία με την αρχική και ημερομηνία λήξης τις 31-03-

2021.  

 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 

με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020, 

4. Tις διατάξεις του άρθρου 97 παρ.4 του N.4412/2016, 

5. Tην υπ’ αρίθμ. 246/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Eγκρίνει την αποστολή πρόσκλησης παράτασης του χρόνου ισχύος προσφοράς του αναδόχου του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή της υπηρεσίας: «Δενδροκομικές εργασίες» με 

την επωνυμία: ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  μέχρι τις 31-03-2021 και αντίστοιχης παράτασης του χρόνου ισχύος της 

εγγυητικής συμμετοχής του ή εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, την έκδοση νέας εγγυητικής επιστολής συμμετοχής με τα 

ίδια στοιχεία με την αρχική και ημερομηνία λήξης τις 31-03-2021.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 28/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

10ην Φεβρουαρίου 2021 

Ψυχικό, 19-2-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Μπονάτσος Χαράλαμπος,  

Γκιζελή Αλίκη 

Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

Ξυριδάκης Παντελής 

Χανακούλας Αθανάσιος 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: 6Ο7ΥΩΗ8-4ΨΗ
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