
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την  5ην του μηνός  Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ ύστερα 

από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  10538/1-7-2021 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 

πέντε (5) και απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής.  

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.  

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

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πλατάκου Ελένη. 

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

συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

 

 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                             179/5-7-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 10712/5-7-2021 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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ΘΕΜΑ  11O Η.Δ. 

Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύτευση και 

συντήρηση χώρων πρασίνου» χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σε 

εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 32 παρ.2γ του ν.4412/2016. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Με την με αρ. 77/2020 απόφασή του (ΑΔΑ: ΨΛ9ΣΩΗ8-Ρ5Ρ), το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκτέλεση της 

εργασίας: «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου» με ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 

Η Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου συνέταξε την με αρ.6/2020 μελέτη για την εν 

λόγω παροχή υπηρεσίας, εκτιμώμενης αξίας 1.491.935,48 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα 36 μηνών, η οποία 

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) ως πρωτογενές αίτημα με Αριθμό 

Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ: 20REQ006989622). 

Με την με αρ. 525/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης (ΑΔΑΜ: 20REQ007007766, ΑΔΑ: 

Ψ77ΙΩΗ8-ΛΘΛ) εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ποσού 50.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 35.6262.0059 με τίτλο: 

«Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 

έτους 2020, με μελλοντικές υποχρεώσεις κατ’ έτος: 700.000,00 € σε βάρος αντίστοιχου ΚΑ του σκέλους των εξόδων του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021,  700.000,00 € σε βάρος αντίστοιχου ΚΑ του σκέλους των εξόδων 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 και 400.000,00 € σε βάρος αντίστοιχου ΚΑ του σκέλους των 

εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023. 

Με την με αρ.286/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ9ΕΝΩΗ8-ΠΤΒ), εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου» και 

συγκροτήθηκε η επιτροπή  διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών.  

Βάσει της ως άνω απόφασης, εκδόθηκε η με αρ.13474/02-10-2020 διακήρυξη Δημάρχου, η προκήρυξη της 

οποίας απεστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 28-09-2020 και δημοσιεύθηκε 

στην Επίσηµη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 02-10-2020. Κατά την ίδια ημερομηνία δημοσιεύθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ η προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20PROC007414782) καθώς και η διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC007415007), η 

οποία και δημοσιοποιήθηκε ηλεκτρονικά με την ανάρτησή της στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας αύξοντα αριθμό συστήματος: 

99737. Επιπλέον, η προκήρυξη σύμβασης δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: Ω2ΞΗΩΗ8-Κ99). Επισημαίνεται ότι το 

σύνολο των εγγράφων της σύμβασης καταχωρήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Με την με αρ.124/2021 απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΚΔΤΩΗ8-Π2Α)  η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την κατακύρωση 

του αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «Γεννάτος Θεοφάνης του 

Πέτρου», η οικονομική προσφορά του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 1.462.096,77 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, είναι 

εντός των ορίων της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης με ποσοστό έκπτωσης 2%. 

Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισμού υπεβλήθη στο Ζ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 14/05/2021 για 

τον υποχρεωτικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 324 του Ν.4700/2020, έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας 

ανάδειξης αναδόχου και του σχετικού σχεδίου σύμβασης.  

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο Δήμος διεξήγαγε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις, με την με αρ.260/2021 πράξη του Ζ’ Κλιμακίου, η οποία κοινοποιήθηκε στον Δήμο με το με 

αρ.πρωτ.24047/23-06-2021 διαβιβαστικό έγγραφο, κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου 

σύμβασης αλλά με δικαίωμα άσκησης από πλευράς του Δήμου αίτησης ανάκλησης κατά της πράξης.   

http://www.promitheus.gov.gr/
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Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 παρ.1 του ν.4700/2020,  ο Δήμος προτίθεται 

να ασκήσει προσφυγή ανάκλησης της ως άνω πράξης στο 7ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Μέχρι την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας είναι άμεση ανάγκη να εκτελεστούν εργασίες για την 

αποκατάσταση και προστασία των πολύτιμων χώρων και πνευμόνων πρασίνου του Δήμου μας, για μια σειρά από 

σημαντικούς λόγους, όπως ο κίνδυνος που ελλοχεύει λόγω των υψηλών θερμοκρασιών κατά τη θερινή περίοδο καθώς 

και των ακραίων καιρικών φαινομένων που εμφανίζονται συχνά, ακόμη και κατά την θερινή περίοδο, τα τελευταία 

χρόνια στη χώρα μας. 

Η προστασία των χώρων πρασίνου κρίνεται ως πρώτη και βασική προτεραιότητα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί 

σε απόλυτο βαθμό η υποχρέωση του Δήμου μας απέναντι στους πολίτες για μια βιώσιμη καθημερινότητα και για τη 

διατήρηση των πανέμορφων χώρων πρασίνου, που καθιστούν το Δήμο όχι μόνον ως έναν από τους πιο φιλικούς προς 

το περιβάλλον δήμους της επικράτειας αλλά και από τους μοναδικούς δήμους με την μεγαλύτερη αναλογία πρασίνου ανά 

κάτοικο.   

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι εν λόγω εργασίες αφορούν την ασφάλεια των πολιτών, τη δημόσια υγεία και την πολιτική 

προστασία, όπως για παράδειγμα:  

Α. Η αφαίρεση ξηρής βλάστησης για λόγους πυροπροστασίας σε άλση πάρκα και γενικά κοινόχρηστους χώρους. 

Β. Ο καθαρισμός και αποψίλωση εγκαταλειμμένων οικοπέδων από απορρίμματα και βλάστηση για λόγους δημόσιας 

υγείας. 

Γ. Η αφαίρεση βλάστησης από σημεία που εμποδίζουν την κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων και προκύπτουν θέματα 

ασφάλειας (π.χ. σηματοδότες, πινακίδες, πεζοδρόμια, ορατότητα οχημάτων κλπ.) 

Δ.  Η άρδευση και η συντήρηση του αρδευτικού δικτύου καθώς και γενικότερα η συντήρηση του πρασίνου για τη 

διατήρηση του φυτικού κεφαλαίου το οποίο προκειμένου να αναπτυχθεί απαιτούνται πολλά έτη ή ακόμα και δεκαετίες, 

για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν τα εξής:  

1. το γεγονός ότι μέχρι να εκδοθεί απόφαση σχετικά με την προσφυγή ανάκλησης της 260/2021 πράξης του Ζ’ 

Κλιμακίου  από το 7ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο δήμος θα στερηθεί άμεσες απαραίτητες εργασίες 

φύτευσης και  συντήρησης χώρων πρασίνου οι οποίες αφορούν την ασφάλεια των πολιτών, τη δημόσια 

υγεία και την πολιτική προστασία . 

2. το μείζον αγαθό της δημόσιας υγείας και εν γένει της εύρυθμης λειτουργίας των παρεχομένων προς τους πολίτες 

υπηρεσιών. 

3. το γεγονός ότι  δεν υπάρχει σύμβαση σε ισχύ με συναφές αντικείμενο. 

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

Οικονομική Επιτροπή 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.» 

5. τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2γ του ν.4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες:  

«Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες 

συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι 

δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με 

διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της 
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κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη». 

6. τις διατάξεις του άρθρου 32Α παρ.1 και 2 του ν.4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες:  

«1.Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 22, περί κανόνων που εφαρμόζονται στις 

επικοινωνίες, του άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου 72, 

περί εγγυήσεων, και των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, οι 

ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση: 

α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με την περ. β’ 

της παρ. 2, την παρ. 3, την περ. β’ της παρ. 4 και την παρ. 6, 

β) όπου η ανάθεση έχει επείγοντα χαρακτήρα σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2, ή 

γ) όπου η συναλλαγή αφορά σε προμήθεια αγαθών που είναι εισηγμένα και αγοράζονται σε χρηματιστήριο 

εμπορευμάτων σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 4. 

2.Στις περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στους όρους της 

πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση 

της σύμβασης. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συγκροτείται από 

την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 221, περί οργάνων διενέργειας ανάθεσης και 

εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά 

την ανάθεση της σύμβασης. Ειδικά στην περίπτωση που συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β’ της παρ. 1 ως 

γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να ορίζεται και η αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής. 

7. τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ.7 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες: «Οι τεχνικές προδιαγραφές 

καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 

Με βάση τα προεκτεθέντα και προκειμένου ο Δήμος να εκπληρώσει την υποχρέωσή του για την ασφάλεια των 

πολιτών, τη δημόσια υγεία και την πολιτική προστασία όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων, σύμφωνα με την με αριθμ.13/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου του Δήμου, η εκτιμώμενη αξία της σχετικής σύμβασης αφαιρουμένου του προσφερθέντος ποσοστού 

έκπτωσης 2% από τον ανάδοχο του διενεργηθέντος ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, για χρονικό διάστημα 4 μηνών 

ανέρχεται μέχρι του ποσού των 162.455,20 ευρώ και του ποσού των 203.069,00 ευρώ στην περίπτωση άσκησης 

δικαιώματος προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον μήνα ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% (=48.736,56 ευρώ), 

ήτοι μέχρι του συνολικού ποσού των 251.805,56 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος 

προαίρεσης. 

 Η Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, υποβάλλει για έγκριση τις τεχνικές 

προδιαγραφές της με αρ.13/2021 μελέτης, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και εισηγείται τους όρους της 

διαπραγμάτευσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου», ως εξής: 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή της υπηρεσίας: «Φύτευση και συντήρηση χώρων 

πρασίνου». 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης με την με αρ. 521/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ποσού 201.444,45 € σε βάρος του ΚΑ 35.6262.0059 με τίτλο: «Φύτευση και 

συντήρηση χώρων πρασίνου», του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου του οικονομικού έτους 2021. 
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 Με την με αριθμ. ………. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε:  

α) η ανάθεση παροχής της υπηρεσίας: «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου» με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 

147), μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της προσφυγής ανάκλησης της 260/2021 πράξης του Ζ’ Κλιμακίου  από το 7ο 

Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για χρονικό διάστημα 4 μηνών μέχρι του ποσού των 162.455,20 ευρώ και του ποσού 

των 203.069,00 ευρώ στην περίπτωση άσκησης δικαιώματος προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον μήνα, πλέον του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% (=48.736,56 ευρώ), ήτοι μέχρι του συνολικού ποσού των 251.805,56 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης, σε βάρος του Κ.Α. 35.6262.0059 με τίτλο: 

«Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου» του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2021, δεδομένου ότι η 

συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας κρίνεται απολύτως αναγκαία για την διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών, του 

μείζονος αγαθού της δημόσιας υγείας, της πολιτικής προστασίας και της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας των 

παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών. 

β) εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. 13/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και 

γ) καθορίστηκαν οι όροι της διαπραγμάτευσης  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, με δικαίωμα παράτασής 

της για ένα επιπλέον μήνα  στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης. Στην περίπτωση έκδοσης απόφασης 

επί της προσφυγής ανάκλησης της 260/2021 πράξης του Ζ’ Κλιμακίου από το 7ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου η 

σύμβαση θα λυθεί αυτοδίκαια.  

Με βάση τα ανωτέρω καλείστε να αποστείλετε στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, 

στον 2ο όροφο) σχετική προσφορά για την ανωτέρω σύμβαση (υπ’ όψιν του Προέδρου της Επιτροπής 

Διαπραγμάτευσης) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 13/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου το αργότερο μέχρι την  20/7/2021.  

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής : 

1. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος θα περιέχει τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1.1. Όλα τα αποδεικτικά μέσα (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) που αναφέρονται στη με αριθμό 286/25.9.2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίζονται οι 

όροι της διακήρυξης) και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2.2.9.2 αυτής. 

1.2. Τα παρακάτω πιστοποιητικά περί συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων με πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

1.2.1. Πιστοποιητικό  ISO 9001 ή ισοδύναμο εν ισχύ, για τη διασφάλιση ποιότητας, που έχει 

εκδοθεί από πιστοποιημένο οργανισμό για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή 

αντίστοιχο για  τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή. 

1.2.2. Πιστοποιητικό  ISO 14001 ή ισοδύναμο εν ισχύ, για την εφαρμογή συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο οργανισμό για τους διαγωνιζόμενους με 

εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή. 

1.2.3.  Πιστοποιητικό  ISO 45001 ή ισοδύναμο εν ισχύ, για την ασφάλεια και την υγιεινή 

στην εργασία, που έχει εκδοθεί  από πιστοποιημένο οργανισμό για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση 

στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για  τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή. 
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1.2.4.   Πιστοποιητικό ISO 50001 ή ισοδύναμο εν ισχύ, για τη διαχείριση ενέργειας για τους 

διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για  τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση 

στην αλλοδαπή. 

1.3. Αντίγραφο πτυχίου των απασχολούμενων γεωτεχνικών συνοδευόμενο από άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος, όπου απαιτείται. Στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο ή μέλος του οικονομικού 

φορέα είναι ο ίδιος γεωτεχνικός υποβάλλεται το πτυχίο του. 

1.4. άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (χωρικά κατάλληλη), 

η οποία θα περιλαμβάνει τον Ευρωπαϊκό Κωδικό Αποβλήτων (ΕΚΑ): 20 02 01, συνοδευόμενη από 

το αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. 

 
2. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει το 

προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) αριθμητικώς και ολογράφως επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης το οποίο θα εφαρμόζεται σε όλο το φάσμα εργασιών της σύμβασης. 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει: 

α) την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας: «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου» χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σε εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 32 παρ.2γ του ν.4412/2016, μέχρι την έκδοση 

της απόφασης επί της προσφυγής ανάκλησης της 260/2021 πράξης του Ζ’ Κλιμακίου  από το 7ο Τμήμα του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, για χρονικό διάστημα 4 μηνών μέχρι του ποσού των 162.455,20 ευρώ και του ποσού των 203.069,00 ευρώ 

στην περίπτωση άσκησης δικαιώματος προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον μήνα, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% 

(=48.736,56 ευρώ), ήτοι μέχρι του συνολικού ποσού των 251.805,56 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του 

δικαιώματος προαίρεσης, σε βάρος του Κ.Α. 35.6262.0059 με τίτλο: «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου» του 

προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2021, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας κρίνεται 

απολύτως αναγκαία για την διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών, του μείζονος αγαθού της δημόσιας υγείας, της 

πολιτικής προστασίας και της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών. 

β) τις τεχνικές προδιαγραφές της με αρ.13/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου, 

γ) τους όρους της διαπραγμάτευσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου» χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, ως αναφέρονται στην εισήγηση, 

δ)  την συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται να οριστεί ο κ. Αργυρόπουλος Παναγιώτης. 

Αναπληρωματικός του Προέδρου προτείνεται να οριστεί ο κ. Ευαγγελόπουλος Ευθύμιος 

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Ειδικότητα 

1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΠΕ3 – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 ΛΑΦΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ - ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

3 ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΑΠΟΥΣΙΖΗ ΠΕ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ3 - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 ΖΗΚΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΤΕ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΕ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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Η παραπάνω Επιτροπή θα διενεργήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και θα εισηγείται προς το 

αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης.  

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. Τις διατάξεις των  άρθρων 324 και 328 παρ.1 του Ν. 4700/2020, 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ.2γ και 32Α παρ. 1 &  παρ. 2, των άρθρων  44, 

54 παρ.7 και 189 του Ν. 4412/2016, 

6. Την υπ’ αριθμ.77/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

7. Τις υπ΄ αριθμ. 286/2020 και 124/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

8. Την υπ’ αριθμ. 13474/02-10-2020 διακήρυξη Δημάρχου, 

9. Τις υπ’ αριθμ. 6/2020  και 13/2021 μελέτες της  Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου, 

10. Την υπ’ αριθμ. 525/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς Δαπάνης, 

11. Την με αριθμ. 260/2021 πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του 7ο Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία 

κοινοποιήθηκε στον Δήμο με το με αριθμ. πρωτ. 24047/23-06-2021 διαβιβαστικό έγγραφο, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

α) Την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας: «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου» χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σε εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 32 παρ.2γ του Ν. 4412/2016, μέχρι την έκδοση 

της απόφασης επί της προσφυγής ανάκλησης της 260/2021 πράξης του Ζ’ Κλιμακίου  από το 7ο Τμήμα του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, για χρονικό διάστημα 4 μηνών μέχρι του ποσού των 162.455,20 ευρώ και του ποσού των 203.069,00 ευρώ 

στην περίπτωση άσκησης δικαιώματος προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον μήνα, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% 

(=48.736,56 ευρώ), ήτοι μέχρι του συνολικού ποσού των 251.805,56 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του 

δικαιώματος προαίρεσης, σε βάρος του Κ.Α. 35.6262.0059 με τίτλο: «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου» του 

προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2021, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας κρίνεται 

απολύτως αναγκαία για την διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών, του μείζονος αγαθού της δημόσιας υγείας, της 

πολιτικής προστασίας και της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών. 

 

β) Τις τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. 13/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος 

& Πρασίνου, 

 

γ) Τους όρους της διαπραγμάτευσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου» χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, ως αναφέρονται στην εισήγηση, 
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δ) Την συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

Πρόεδρος της επιτροπής  ορίζεται ο κ. Αργυρόπουλος Παναγιώτης. 

Αναπληρωματικός του Προέδρου  ορίζεται ο κ. Ευαγγελόπουλος Ευθύμιος 

Η παραπάνω Επιτροπή θα διενεργήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και θα εισηγείται προς το 

αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης.  

H παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη της επιτροπής διαπραγμάτευσης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 179/2021 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Ειδικότητα 

1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΠΕ3 – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 ΛΑΦΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ - ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

3 ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΑΠΟΥΣΙΖΗ ΠΕ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ3 - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 ΖΗΚΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΤΕ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΕ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 15ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

5ην Ιουλίου 2021 

Ψυχικό, 5-7-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                       ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

     ΤΑ ΜΕΛΗ    

 

   Γκιζελή Αλίκη 

   Μπονάτσος Χαράλαμπος 

   Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

   Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 
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