
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 6ην του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

10:00’ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13454/2-9-2021 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. 

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

Παντελής.  

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

Πλατάκου Ελένη. 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 234/6-9-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 13863/13-9-2021 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  



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

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:  

 

ΘΕΜΑ 1Ο Η.Δ. 

Έγκριση διόρθωσης σφάλματος λόγω εκ παραδρομής λανθασμένου αναγραφομένου 

ποσοστού στο άρθρο Β.3 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7939/19-05-2021 διακήρυξης Δημάρχου για 

τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου» του Δήμου. 

 
Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Σε εφαρμογή των οριζομένων με την υπ’ αριθμ. 132/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

(ΑΔΑ: 6ΓΕΑΩΗ8-ΙΟ7) στην παράγραφο 2.2.5 «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» (σελ.17) της 

υπ’ αριθμ.πρωτ.7939/19-05-2021 διακήρυξης Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 21PROC008630584) του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν 

στη Συμφωνία – Πλαίσιο για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου» του Δήμου, ισχύουν τα εξής:  

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν: 

Γενικό κύκλο εργασιών αθροιστικά για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο 

(συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του) 

ίσο ή ανώτερο με το 75% της ενδεικτικής αξίας (προϋπολογισμού) του τμήματος/των τμημάτων για το 

οποίο /τα οποία υποβάλλουν προσφορά, χωρίς το Φ.Π.Α. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται αθροιστικά 

από όλα τα μέλη της ένωσης.   

Ωστόσο στην 2η παράγραφο του άρθρου Β.3 (σελ.24) της παραγράφου 2.2.9.2 «Αποδεικτικά 

μέσα» της ως άνω διακήρυξης στην οποία αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5, εκ παραδρομής αναγράφεται ως απαιτούμενο 

ποσοστό έκπτωσης το αρχικά προταθέν 100%. 

Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής: 

Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η υποβολή προσωρινών 

ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου (περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., αντίγραφο 

βιβλίου εσόδων, ισοζύγιο λογαριασμών κ.λ.π.) ώστε να αποδείξει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών για 

όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 100% της ενδεικτικής 

αξίας (προϋπολογισμού) του τμήματος/τμημάτων για το οποίο/τα οποία υποβάλει προσφορά, χωρίς το 

Φ.Π.Α. 

Ως εκ τούτου, η ορθή μορφή της 2ης παραγράφου του άρθρου Β.3 της παραγράφου 2.2.9.2 

«Αποδεικτικά μέσα» της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7939/19-05-2021 διακήρυξης Δημάρχου για τη «Συντήρηση και 

επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου» του Δήμου, είναι η εξής: 

Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η υποβολή προσωρινών ισολογισμών 

ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου (περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., αντίγραφο βιβλίου εσόδων, 

ισοζύγιο λογαριασμών κ.λ.π.) ώστε να αποδείξει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές 

χρήσεις δραστηριοποιείται είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 75% της ενδεικτικής αξίας (προϋπολογισμού) 



του τμήματος/τμημάτων για το οποίο/τα οποία υποβάλει προσφορά, χωρίς το Φ.Π.Α. 

Βάσει των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη διόρθωση του απαιτουμένου 

ποσοστού για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των προσωρινών 

αναδόχων του διαγωνισμού, από το εσφαλμένο 100% στο ορθό 75% καθώς και την έκδοση σχετικής 

ανακοίνωσης η οποία θα κοινοποιηθεί προς όλους τους συμμετέχοντες καθώς και προς τα μέλη της 

επιτροπής διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του 

Δήμου. 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομική 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 από το άρθρο 40 παρ.1 του Ν.4735/2020, 

4. Την υπ’ αριθμ. 132/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7939/19-05-2021 διακήρυξη Δημάρχου και πιο συγκεκριμένα τις διατάξεις του  

του άρθρου Β.3 της παραγράφου 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα», 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αναβάλλεται. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 234/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 20ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

6ην Σεπτεμβρίου 2021 

Ψυχικό,13-9-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                       ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

     ΤΑ ΜΕΛΗ   

    Ξυριδάκης Παντελής  

    Γκιζελή Αλίκη  

    Μπονάτσος Χαράλαμπος   

    Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

    Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

    Χανακούλας Αθανάσιος 

    

  


