
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 14ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 10:00΄ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2026/10-2-2022 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. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Παπαχρόνη Γεώργιο, 

6. Ξυριδάκη Παντελή, 

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 τέσσερις (4) και απόντες τρεις (3) ήτοι οι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Ξυριδάκης Παντελής και 

Χαροκόπος Παντελής. 

Την απούσα κ. Γκιζελή Αλίκη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. 

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα. 

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. Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα και Παπαχρόνης Γεώργιος. 

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

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 προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 

διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2 περ. α΄ του Ν. 4412/2016, για 

την ανάθεση του τμήματος 3 «Αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή ελαστικών» της 

συμφωνίας-πλαίσιο για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου 

του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (CPV: 50110000-9) για 4 έτη,  χωρίς ουσιώδη τροποποίηση 

των όρων του προηγηθέντος ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων της με αριθ. πρωτ. 

16178/20-10-2021 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC009404502). 

  

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:  

Σύμφωνα με το άρθρο72 παρ. 1 περιπτ. στ και 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: [...] στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη 

σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη 

συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, 

υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. [...] 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.» 

Σύμφωνα με την 10/2021 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου (ΑΔΑΜ: 21REQ008562718), η προς ανάθεση συμφωνία-πλαίσιο προκειμένου να καλυφθούν οι 

ανάγκες συντήρησης και επισκευής του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου για χρονικό διάστημα 4 

ετών, εκτιμώμενης αξίας: 3.020.000,00 € πλέον του δικαιώματος προαίρεσης μέγιστης διάρκειας ενός 

έτους: 755.000,00 € και του Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 4.681.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και του Φ.Π.Α., υποδιαιρείται στα εξής τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1: Συντήρηση και επισκευή πλαισίων φορτηγών οχημάτων (μηχανικών 

& ηλεκτρολογικών μερών, φανοποιϊας, κτλ.), εκτιμώμενης αξίας 1.200.000,00 

ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

ΤΜΗΜΑ 2: Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών οχημάτων 

απορριμματοφόρων, γάντζων, καλαθοφόρων, γερανών, κτλ. μη ανατρεπόμενων, 

εκτιμώμενης αξίας 850.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

ΤΜΗΜΑ 3:  Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών ανατρεπόμενων 

οχημάτων με ή χωρίς αρπάγη, εκτιμώμενης αξίας 280.000,00 ευρώ πλέον 
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Φ.Π.Α. 24% 

ΤΜΗΜΑ 4: Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών βυτιοφόρων οχημάτων, 

εκτιμώμενης αξίας 43.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

ΤΜΗΜΑ 5: Συντήρηση και επισκευή φορτηγών < 3,5 tn ανοικτών και κλειστών 

και τρικύκλων, εκτιμώμενης αξίας 180.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

ΤΜΗΜΑ 6: Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων, εκτιμώμενης αξίας 180.000,00 

ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

ΤΜΗΜΑ 7: Συντήρηση και επισκευή φορτωτών, εκτιμώμενης αξίας 108.000,00 

ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

ΤΜΗΜΑ 8: Συντήρηση και επισκευή επιβατηγών αυτοκινήτων, εκτιμώμενης 

αξίας 60.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

ΤΜΗΜΑ 9: Συντήρηση και επισκευή δικύκλων, εκτιμώμενης αξίας 48.000,00 

ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

ΤΜΗΜΑ 10: Αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή ελαστικών, εκτιμώμενης 

αξίας 61.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

ΤΜΗΜΑ 11: Συντήρηση και επισκευή οργάνων μέτρησης και ελέγχου και 

ταχογράφων ψηφιακών και αναλογικών συμπεριλαμβανομένης της 

προβλεπόμενης περιοδικής έκδοσης βεβαίωσης, εκτιμώμενης αξίας  10.000,00 

ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

Με τις με αρ.438/2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008590275, ΑΔΑ:6ΟΜΓΩΗ8-Β71), 439/2021 (ΑΔΑΜ: 

21REQ008590349, ΑΔΑ:ΩΞΛΟΩΗ8-Γ0Λ), 440/2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008590413, ΑΔΑ:ΩΑ8ΙΩΗ8-ΣΡΑ), 

441/2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008590449, ΑΔΑ:6Ψ49ΩΗ8-2Υ7), 442/2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008590485, 

ΑΔΑ:ΩΘ00ΩΗ8-8Γ8), 443/2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008590522, ΑΔΑ:Ψ6ΥΚΩΗ8-8ΥΗ), 444/2021 (ΑΔΑΜ: 

21REQ008590538, ΑΔΑ:6ΘΚΞΩΗ8-8ΚΣ)), 445/2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008590606, ΑΔΑ:ΩΙ0ΓΩΗ8-3Ω2) 

αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης του Δήμου εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκαν οι 

απαιτούμενες πιστώσεις. 

Με την με αρ.132/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΓΕΑΩΗ8-ΙΟ7) εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές της με αρ.10/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τη 

σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου» και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του 

διαγωνισμού. 

Βάσει της ως άνω απόφασης, εκδόθηκε η με αριθμ.πρωτ.7939/19-05-2021 διακήρυξη Δημάρχου, 

η προκήρυξη της οποίας απεστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στις 14-05-2021 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19-05-2021. 

Κατά την ίδια ημερομηνία δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ η προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ: 

21PROC008630446) καθώς και η διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008630584), 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 

http://www.promitheus.gov.gr/
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συστήματος: 124022. Επιπλέον, η προκήρυξη σύμβασης δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: 6ΞΚΠΩΗ8-

7ΧΗ). Επισημαίνεται ότι το σύνολο των εγγράφων της σύμβασης καταχωρήθηκε και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου. 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίσθηκε η: 21-06-2021 και ώρα: 17:00. Η 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  

έγινε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 

στις 25-06-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

σύστημα οργάνων του Δήμου, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Ακολούθως η αρμόδια Επιτροπή, συνέταξε το 1ο πρακτικό αποσφράγισης του φακέλου 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών,  το οποίο κοινοποιήθηκε από το ως άνω 

όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το οποίο, ο διαγωνισμός απέβη άγονος για τα τμήματα 7: Συντήρηση 

και επισκευή φορτωτών, εκτιμώμενης αξίας 108.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, 9: Συντήρηση και 

επισκευή δικύκλων, εκτιμώμενης αξίας 48.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% και 10: Αντικατάσταση, 

συντήρηση και επισκευή ελαστικών, εκτιμώμενης αξίας 61.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% για τους 

λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο ως άνω πρακτικό.  

Με την με αρ. 246/2021 απόφασή της (ΑΔΑ: 6ΖΛΤΩΗ8-ΩΛΩ) η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το 

1ο πρακτικό και κήρυξε τον διαγωνισμό άγονο για τα ως άνω τμήματα, διότι για τα τμήματα 9 και 10 δεν 

υποβλήθηκε καμία προσφορά , ενώ για το τμήμα 7 απορρίφθηκε η προσφορά του μοναδικού 

συμμετέχοντος. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ στις 21/09/2021 χωρίς να ασκηθεί προδικαστική 

προσφυγή κατά αυτής. 

Ακολούθως με την με αρ. 280/2021 απόφασή της (ΑΔΑ: 6ΝΡΘΩΗ8-9Ο6) η Οικονομική Επιτροπή, 

ενέκρινε την ανάθεση των άγονων τμημάτων 7: Συντήρηση και επισκευή φορτωτών, 9: Συντήρηση και 

επισκευή δικύκλων και 10: Αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή ελαστικών, της με 

αριθμ.πρωτ.7939/19-05-2021 διακήρυξης Δημάρχου μέσω διενέργειας νέου αυτοτελούς ανοικτού 

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

στη Συμφωνία – Πλαίσιο για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 

336.350,00 € συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και του ΦΠΑ 24%, με χρήση 

επισπευσμένης διαδικασίας ως προς την προθεσμία υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της υπ’αρ.10/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος 

και Πρασίνου, τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που εγκρίθηκαν με την με αριθμ.132/2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής και τους όρους που αναφέρονταν στην εισήγηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της απόφασης. Επίσης, με την ως άνω απόφαση συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και 

αξιολόγησης προσφορών του  νέου διαγωνισμού.  

Σε εφαρμογή της ως άνω απόφασης, εκδόθηκε η με αριθμ.πρωτ.16178/20-10-2021 διακήρυξη 

Δημάρχου, η προκήρυξη της οποίας απεστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις 15-10-2021 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 20-10-

2021. Λόγω τεχνικών προβλημάτων, δημοσιεύθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ στις 21-10-2021 η προκήρυξη 
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σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21PROC009403821) καθώς και η διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009404502), 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: 135692. Επιπλέον, η προκήρυξη σύμβασης δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: ΨΔΖΟΩΗ8-

Ζ6Ξ). Επισημαίνεται ότι το σύνολο των εγγράφων της σύμβασης καταχωρήθηκε και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου. 

Η Επιτροπή διαγωνισμού, την 03/11/2021 προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων 

προσφοράς του ανωτέρω διαγωνισμού διαπιστώνοντας ότι δεν είχε υποβληθεί στο σύστημα καμία 

προσφορά για τα τμήματα 2 (9 της υπ’ αριθμ.10/2021 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου): Συντήρηση και επισκευή δικύκλων, εκτιμώμενης αξίας 

48.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 

προαίρεσης-παράτασης της συμφωνίας-πλαίσιο) και 3 (10 της υπ’ αριθμ.10/2021 μελέτης της Δ/νσης 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου): Αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή 

ελαστικών, εκτιμώμενης αξίας 61.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (76.250,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης-παράτασης της συμφωνίας-πλαίσιο). 

  Με το 1ο πρακτικό της, η ανωτέρω Επιτροπή πρότεινε προς την Οικονομική Επιτροπή τη 

ματαίωση της διαδικασίας σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο για τα τμήματα  2: Συντήρηση και επισκευή 

δικύκλων, και 3: Αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή ελαστικών, καθώς δεν υποβλήθηκε καμία 

προσφορά.  

Σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ.1 Ν.4412/2016: «Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη 

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης 

όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή 

β) στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης 

σύμβασης.».  

Βάσει των οριζομένων στο ως άνω άρθρο, με την 319/2021 απόφασή της, η Οικονομική 

Επιτροπή, ενέκρινε: το 1ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου 

για τα τμήματα  2: Συντήρηση και επισκευή δικύκλων, και 3: Αντικατάσταση, συντήρηση και 

επισκευή ελαστικών, λόγω μη υποβολής προσφοράς, καθώς και την ματαίωση της διαδικασίας 

σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο για τα τμήματα  2: Συντήρηση και επισκευή δικύκλων, και 3: 

Αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή ελαστικών, διότι η διαδικασία απέβη άγονη. 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 106 του Ν. Ν.4412/2016 : «Η αναθέτουσα 

αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της 

διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, 

με αντικατάσταση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29, περί 

ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ή 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον, στην τελευταία αυτήν περίπτωση, 

http://www.promitheus.gov.gr/
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πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.» 

Σύμφωνα με την Ελ.Συν. Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 23/2018: «Στην αρμοδιότητα της Οικονομικής 

Επιτροπής ανήκει η σύνταξη και η κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων, η διεξαγωγή και η κατακύρωση 

των δημοπρασιών και συνακόλουθα και η ματαίωση μιας διαδικασίας στο σύνολό της ή για συγκεκριμένο 

τμήμα της, εφόσον δεν υποβλήθηκε σχετικά προσφορά για το εν λόγω τμήμα και προβλεπόταν η 

κατάθεση προσφορών και για τμήμα του προς προμήθεια αντικειμένου. Ομοίως, στην αρμοδιότητα της 

Οικονομικής Επιτροπής ανήκει και η απόφαση για την προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, όταν σε ανοικτή ή 

κλειστή διαγωνιστική διαδικασία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.» 

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2α Ν.4412/2016: «Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά 

ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι 

κατάλληλη, εφόσον: 

- δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και  

- με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημά της.». 

Ωστόσο σε εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 2 παράγραφο 2 περίπτωση (γ) υποπερ. (δδ) 

του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204/15.9.2011), η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ.330/2021 απόφασή 

της (ΑΔΑ: Ω0ΟΒΩΗ8-ΣΥΜ) ενέκρινε την υποβολή αιτήματος προς την ΕΑΑΔΗΣΥ για την παροχή της 

σύμφωνης γνώμης της, για την ανάθεση των άγονων τμημάτων 2 «Συντήρηση και επισκευή δικύκλων» 

και 3 «Αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή ελαστικών» χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων του 

προηγηθέντος ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων της με αριθ. πρωτ. 16178/20-10-2021 Διακήρυξης. 

Κατόπιν παροχής της υπ’ αριθμ. Δ96/2021 σύμφωνης γνώμης της ΕΑΑΣΗΣΥ 

(αρ.πρωτ.εισ.20571/31-12-2021), η Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, 

εισηγείται τους όρους της διαπραγμάτευσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή 

οχημάτων και μηχανημάτων έργου» (CPV: 50110000-9) όσον αφορά το τμήμα 3 (10 της υπ’ 

αριθμ.10/2021 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου) 

«Αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή ελαστικών», ως εξής: 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2 περ. α΄ του ν.4412/2016, για την ανάθεση 

του τμήματος 3 «Αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή ελαστικών» της συμφωνίας-

πλαίσιο για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου 

Φιλοθέης-Ψυχικού για 4 έτη, της με αριθ. πρωτ. 16178/20-10-2021 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 

21PROC009404502)».   

 

Βάσει της 280/2021  αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ: 6ΝΡΘΩΗ8-9Ο6), με την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη σύναψη 
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συμφωνίας-πλαίσιο για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 

έργου» για τα άγονα τμήματα 7: Συντήρηση και επισκευή φορτωτών, 9: Συντήρηση και επισκευή 

δικύκλων και 10: Αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή ελαστικών, της υπ’  αριθμ.πρωτ.7939/19-05-

2021 διακήρυξης, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η υπ’ αριθμ. 16177/21-10-2021 προκήρυξη (ΑΔΑΜ: 

21PROC009403821)  με αριθμό Διακήρυξης 16178/20-10-2021, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 135692 

αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21PROC009404502. 

Με την υπ’ αριθμ. 319/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνέχεια του 1ου πρακτικού της 

Επιτροπής Διαγωνισμού εγκρίθηκε η ματαίωση του ανωτέρω διαγωνισμού λόγω μη υποβολής προσφορών 

(άγονος) για τα τμήματα 2 (9 της υπ’ αριθμ.10/2021 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου) «Συντήρηση και επισκευή δικύκλων» και 3 (10 της υπ’ αριθμ.10/2021 

μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου) «Αντικατάσταση, 

συντήρηση και επισκευή ελαστικών» όσον αφορά τα τμήματα  και 

Με την υπ’ αριθμ. …/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε  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 του τμήματος 3 (10 της υπ’ αριθμ.10/2021 μελέτης της 

Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου) «Αντικατάσταση, συντήρηση και 

επισκευή ελαστικών», χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού διαγωνισμού, με την υπ’ αριθμ. 

Δ96/2021 σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΣΗΣΥ (αρ.πρωτ.εισ.20571/31-12-2021). 

Συνεπώς, ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 

προκήρυξης για την παροχή της υπηρεσίας «Αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή ελαστικών», 

εκτιμώμενης αξίας 61.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

Επισημαίνεται ότι για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης στα πλαίσια διενέργειας του προαναφερθέντος 

διαγωνισμού είχαν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. 439/2021, 442/2021 και 445/2021 αποφάσεις ανάληψης 

υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης με τις οποίες εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ποσού 

5.000,00 €, 15.000,00 € και 1.000,00 € σε βάρος των ΚΑ 10.6671.0001, 20.6671.0001 και 35.6671.0001 

με τίτλο: «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (Ελαστικά κ.λ.π.)» αντιστοίχως, του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου του οικονομικού έτους 2021 και προβλέφθηκε ποσό σε βάρος αντίστοιχου ΚΑ  του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου του οικονομικού έτους 2022. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ../../2022 και ώρα ..........  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 16178/20-10-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 

21PROC009404502).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  

http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην 

πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : ……… 

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.ΔΗ.Σ. 
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 Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την 

προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 

Βάσει των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει: 

α)Την προσφυγή, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ κατόπιν παροχής της υπ’ αριθμ. 

Δ96/2021 σύμφωνης γνώμης της ΕΑΑΣΗΣΥ, για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν 

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

μηχανημάτων έργου» (CPV: 50110000-9) όσον αφορά το τμήμα 3 (10 της υπ’ αριθμ.10/2021 μελέτης της 

Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου) «Αντικατάσταση, συντήρηση και 

επισκευή ελαστικών» και με όρους συμμετοχής τους αναφερόμενους στην με αριθμό πρωτ.16178/20-10-

2021 Διακήρυξη του εν μέρει άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε. 

β) τους όρους της διαπραγμάτευσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Αντικατάσταση, συντήρηση και 

επισκευή ελαστικών» χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ως αναφέρονται στην εισήγηση, 

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

 

 

 

 

 

 

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται να οριστεί η κ. Ζήκα Μαγδαληνή.  

Αναπληρωματικός του Προέδρου προτείνεται να οριστεί η κ. Παραμπάτη Αικατερίνη 

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.  

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. 

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 παρ.1 περιπτ. στ και ζ του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 

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

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Ειδικότητα 

1 Ζήκα Μαγδαληνή   ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

2 Καλογερόπουλος Ευστάθιος ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  

3 Μπαγλατζή Ζωή  ΔΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 Παραμπάτη Αικατερίνη  ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 Μπενέτος Στέφανος  ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

3 Ιωαννίδου  Αργυρούλα  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  
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4. Τις διατάξεις  του άρθρου 32 παρ 2α,  του άρθρου 106 παρ. 1 και παρ. 5 και των άρθρων 44  και 

189 του Ν. 4412/2016, 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περιπ. γ  υποπερ. (δδ) του Ν. 4013/2011 

(ΦΕΚ Α΄204/15.9.2011), 

6. Τις υπ’ αριθμ. 438/2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008590275, ΑΔΑ:6ΟΜΓΩΗ8-Β71), 439/2021 (ΑΔΑΜ: 

21REQ008590349, ΑΔΑ:ΩΞΛΟΩΗ8-Γ0Λ), 440/2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008590413, ΑΔΑ:ΩΑ8ΙΩΗ8-ΣΡΑ), 

441/2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008590449, ΑΔΑ:6Ψ49ΩΗ8-2Υ7), 442/2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008590485, 

ΑΔΑ:ΩΘ00ΩΗ8-8Γ8), 443/2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008590522, ΑΔΑ:Ψ6ΥΚΩΗ8-8ΥΗ), 444/2021 (ΑΔΑΜ: 

21REQ008590538, ΑΔΑ:6ΘΚΞΩΗ8-8ΚΣ)), 445/2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008590606, ΑΔΑ:ΩΙ0ΓΩΗ8-3Ω2) 

αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης του Δήμου, 

7. Τις  υπ’ αριθμ. 132/2021, 246/2021, 280/2021, 319/2021 και 330/2021 

αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

8. Την με αριθμ. 10/2021 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, 

9. Τις  υπ’ αριθμ. πρωτ. 7939/19-05-2021 και 16178/20-10-2021 διακήρυξη Δημάρχου, 

10. Το από 25-06-2021 1ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», που κήρυξε άγονα τμήματα του διαγωνισμού, 

11. Το από 3-11-2021 1ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», του νέου αυτοτελούς διαγωνισμού, 

12. Την με αριθμ. 23/2018 πράξη του 7ου τμήματος του  Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

13. Την υπ΄αριθμ. Δ96/2021 Σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΣΗΣΥ (αρ.πρωτ.εισ.20571/31-12-2021), 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει :  

α) Την προσφυγή σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ κατόπιν παροχής της υπ’ αριθμ. 

Δ96/2021 σύμφωνης γνώμης της ΕΑΑΣΗΣΥ, για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν 

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

μηχανημάτων έργου» (CPV: 50110000-9) όσον αφορά το τμήμα 3 (10 της υπ’ αριθμ. 10/2021 μελέτης 

της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου) «Αντικατάσταση, συντήρηση και 

επισκευή ελαστικών» και με όρους συμμετοχής τους αναφερόμενους στην με αριθμό πρωτ. 16178/20-10-

2021 Διακήρυξη του εν μέρει άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε. 

β) Τους όρους της διαπραγμάτευσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Αντικατάσταση, συντήρηση 

και επισκευή ελαστικών» χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ως αναφέρονται στην εισήγηση, 

γ)  Την συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ως εξής: 

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Ειδικότητα 

1 Ζήκα Μαγδαληνή   ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

2 Καλογερόπουλος Ευστάθιος ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  

ΑΔΑ: 9ΦΖΥΩΗ8-Ο7Ψ



  

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται  η κ. Ζήκα Μαγδαληνή και αναπληρωματικός του Προέδρου η κ. 

Παραμπάτη Αικατερίνη. 

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.  

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 32/2022 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 2ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

14ην Φεβρουάριου 2022 

Ψυχικό, 17-2-2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα  

Παπαχρόνης Γεώργιος 

 

 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3 Μπαγλατζή Ζωή  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ   

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 Παραμπάτη Αικατερίνη  ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 Μπενέτος Στέφανος  ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

3 Ιωαννίδου  Αργυρούλα  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  

ΑΔΑ: 9ΦΖΥΩΗ8-Ο7Ψ


		2022-02-21T14:35:58+0200
	Athens




