
  

 
 

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 2Ο Η.Δ. 

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

«Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών ανατρεπόμενων οχημάτων με ή χωρίς αρπάγη» 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 υπ’ αριθμ.388/2021 απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΞΤ7ΩΗ8-ΕΩΗ) η Οικονομική Επιτροπή  ενέκρινε:  

1. Την αποστολή πρόσκλησης παροχής γραπτών διευκρινίσεων για το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 

προς τον προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού για τα τμήματα 1: Συντήρηση και επισκευή πλαισίων 

φορτηγών οχημάτων (μηχανικών & ηλεκτρολογικών μερών, φανοποιϊας, κτλ.), 5: Συντήρηση και 

επισκευή φορτηγών < 3,5 tn ανοικτών και κλειστών και τρικύκλων, 8: Συντήρηση και επισκευή 

επιβατηγών αυτοκινήτων και 11: Συντήρηση και επισκευή οργάνων μέτρησης και ελέγχου και 

ταχογράφων ψηφιακών και αναλογικών συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης περιοδικής έκδοσης 

βεβαίωσης, με την επωνυμία: ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

2. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Ιερά Οδός 162-

Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 42, ΑΦΜ: 094036579 – ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών για το τμήμα 2: Συντήρηση και επισκευή 

υπερκατασκευών οχημάτων απορριμματοφόρων, γάντζων, καλαθοφόρων, γερανών, κτλ. μη 

ανατρεπόμενων, μέχρι του ποσού των 745.025,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (923.831,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με ποσοστό μέσης έκπτωσης 12,35% ανά ώρα εργασίας και τιμής 

ανταλλακτικών & αναλωσίμων.  

3. Την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου για τα τμήματα 3: Συντήρηση και επισκευή 

υπερκατασκευών ανατρεπόμενων οχημάτων με ή χωρίς αρπάγη, 4: Συντήρηση και επισκευή 

υπερκατασκευών βυτιοφόρων οχημάτων και 6: Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων, με την επωνυμία:  

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ για τους λόγους που 

αναφέρονται στο 3ο πρακτικό και την κήρυξή του ως έκπτωτου. 

4. Την αποστολή πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 3.2 της διακήρυξης, στον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη για τα τμήματα 3: 

Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών ανατρεπόμενων οχημάτων με ή χωρίς αρπάγη και 4: 

Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών βυτιοφόρων οχημάτων, με την επωνυμία: Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ 

Ε. ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ, ο οποίος προσέφερε ποσοστό μέσης έκπτωσης 30,12% ανά ώρα εργασίας και 

τιμής ανταλλακτικών & αναλωσίμων. 

5. Την κήρυξη του διαγωνισμού άγονου για το τμήμα 6: Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων, για τους 

λόγους που αναφέρονται στο 3ο πρακτικό  
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6. Τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο για το τμήμα 6: Συντήρηση και επισκευή 

σαρώθρων, σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ.1 του ν.4412/2016. 

Η εν λόγω απόφαση μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, κοινοποιήθηκε στο σύνολο των προσφερόντων που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, εκτός από 

τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στις 29-12-

2021. 

 

Στις 10-01-2022, ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ» υπέβαλε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ προδικαστική 

προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με αριθμό ΓΑΚ/ΑΕΠΠ 

54/11.01.2022 κατά του οικείου μέρους της υπ’ αριθμ. 388/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με το 

οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος και συγχρόνως κατέβαλε το προβλεπόμενο παράβολο, ποσού 2.520,00 €. Ο 

προσφεύγων ζητά να τροποποιηθεί η υπ’αριθμ. 388/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το 

σκέλος που αφορά την κήρυξή του ως εκπτώτου, επικαλούμενος τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 103, 

105 και 203 του ν.4412/2016 περί κήρυξης αναδόχου εκπτώτου όπως είχαν τροποποιηθεί και ίσχυαν κατά τον 

χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού .  

 

Επιπροσθέτως, το 1ο Κλιμάκιο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών με την υπ’ αριθμ.Α53/2022 

απόφασή του (αριθμ.πρωτ.εισερχ.907/20-01-2022) δέχτηκε το αίτημα αναστολής-προσωρινών μέτρων του 

προσφεύγοντος και ανέστειλε την περαιτέρω πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης της συμφωνίας-

πλαίσιο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου» για τα Τμήματα 3, 4 και 6 

έως την έκδοση αποφάσεως επί της υπό εξέταση προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

 

Κατόπιν επισταμένου ελέγχου των παρατηρήσεων της προσφυγής, διαπιστώθηκε ότι, εκ παραδρομής, 

στα, ισχύοντα κατά τον χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού, υποδείγματα διακήρυξης παροχής γενικών 

υπηρεσιών καθώς και συμφωνίας-πλαισίου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων υπήρχε 

αναφορά στην διαγραφείσα, με το άρθρο 107 παρ. 22 του Ν. 4497/2017, από το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 

του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 φράση: «ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος». Δεδομένου ότι το 

σχέδιο διακήρυξης, το οποίο και ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ.132/2021 απόφασή της, 

υιοθέτησε το παραπάνω υπόδειγμα, κατέστη προφανές ότι εκ παραδρομής αναφέρθηκε ο διαγραφείς κατά τα 

ανωτέρω όρος («ο προσωρινός […] έκπτωτος») 

 

Βάσει των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ.4/2022  απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΔΤ0ΩΗ8-

ΩΚΦ) προέβη σε μερική τροποποίηση της υπ’αριθμ.388/2021 απόφασής της, αποκλειστικά και μόνον ως προς 

το άρθρο 3 του αποφασιστικού, με τη διαγραφή της φράσης «και την κήρυξή του ως έκπτωτου». 

Μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης της εν λόγω προδικαστικής προσφυγής, την έκδοση της σχετικής 

απόφασης επί της προσφυγής και τη σύναψη νέας σχετικής σύμβασης  είναι άμεση ανάγκη να εκτελεστούν 

εργασίες για τη συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών ανατρεπόμενων οχημάτων με ή χωρίς 

αρπάγη, για τους εξής λόγους που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ.5/2022 τεχνική έκθεση της Δ/νσης 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου (ΑΔΑΜ: 22REQ010029256): 
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1. Δεν υπάρχει ενεργή σύμβαση  για την συντήρηση και επισκευή των  υπερκατασκευών ανατρεπόμενων 

οχημάτων με ή χωρίς αρπάγη, του Δήμου μας. 

2. Οι συγκεκριμένες υπερκατασκευές φορτηγών χρησιμοποιούνται κυρίως για την αποκομιδή κλαδεμάτων 

πρασίνου και ογκωδών οικιακών απορριμμάτων. Ο Δήμος μας δεν διαθέτει εφεδρικά οχήματα, διότι όλα τα 

οχήματα χρησιμοποιούνται στην υλοποίηση του καθημερινού προγράμματος αποκομιδής απορριμμάτων, οπότε 

η βλάβη που παρουσιάζει το κάθε όχημα πρέπει να επισκευάζεται άμεσα διότι δεν θα μπορεί να εκτελεστεί το 

έργο της αποκομιδής. 

3. Επιπροσθέτως η κακοκαιρία «Ελπίς», με τις σφοδρές χιονοπτώσεις, προκάλεσε ζημιές και τεράστια 

προβλήματα από τις πτώσεις των δέντρων και των κλαδιών στο Δήμο μας. Επειδή πολλά από αυτά έπεσαν σε 

δρόμους, προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην διέλευση των οχημάτων και πεζών. Προκειμένου να 

ανταπεξέλθουμε στην άμεση και επιτακτική ανάγκη αποκατάστασης της λειτουργίας του οδικού δικτύου και τη 

διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης των πολιτών, τα οχήματα μας εργάζονται ασταμάτητα και κυρίως τα 

ανατρεπόμενα με ή χωρίς αρπάγη,  σε εντατικούς ρυθμούς για την  αποκομιδή του τεράστιου όγκου φυτικών 

που προέκυψαν. Το  γεγονός αυτό προκάλεσε την πρόσθετη καταπόνηση  τους, με αποτέλεσμα κάποια να 

υποστούν σοβαρές βλάβες οι οποίες πρέπει επειγόντως να επισκευαστούν προκειμένου να καλυφθούν οι 

καθημερινές ανάγκες του Δήμου αλλά και  να αντιμετωπισθεί ένα πιθανό νέο κύμα κακοκαιρίας με συναφείς 

αρνητικές συνέπειες για τον Δήμο .  

4. Ο Δήμος μας δεν διαθέτει Δημοτικό Συνεργείο με ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένους 

τεχνίτες. Στον Δήμο μας υπηρετεί μόνο ένας υπάλληλος με ειδικότητα μηχανοτεχνίτη και   

5. Η επισκευή των εν λόγω μηχανημάτων διασφαλίζει την προστασία και την ασφάλεια των υπαλλήλων 

που επιβαίνουν στα εν λόγω οχήματα. 

6. Η διατήρηση του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου σε αξιόμαχη κατάσταση επιβάλει 

την άμεση αντιμετώπιση τόσο της τακτικής συντήρησής τους όσο και των επισκευών που απαιτούνται,  οι 

οποίες προκύπτουν από την καθημερινή τους χρήση, και μάλιστα τη χρήση με εντατικούς ρυθμούς, λόγω 

έκτακτων καταστάσεων.   

Βάσει των ανωτέρω, πριν τη λήψη σχετικής απόφασης θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν τα εξής:  

1. η υποχρέωση του Δήμου παροχής προς τους πολίτες υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. 

2. το γεγονός ότι  δεν υπάρχει σύμβαση σε ισχύ με συναφές αντικείμενο. Ως εκ τούτου, μέχρι να εκδοθεί 

απόφαση επί της προδικαστικής προσφυγής με αριθμό ΓΑΚ/ΑΕΠΠ 54/11.01.2022 του οικονομικού 

φορέα «Κυριακή και Κωνσταντίνος Βρεττάκος ΙΚΕ» κατά  της υπ’ αρ. 388/2021 Απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής και να συναφθεί νέα σχετική σύμβαση, ο Δήμος θα στερηθεί τις απαραίτητες 

εργασίες των υπερκατασκευών ανατρεπόμενων οχημάτων με ή χωρίς αρπάγη, τα οποία απαιτούνται 

για την αποκομιδή μεγάλων σωρών προϊόντων κλαδέματος πρασίνου και ογκωδών οικιακών 

απορριμμάτων.  

 Ως εκ τούτου, συνεισφέρουν στην ασφάλεια της κυκλοφορίας (ασφαλή χρήση των πεζοδρομίων και των     

οδών) καθώς και στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων . 

3. οι 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 
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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.» 

4. οι 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 

κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη». 

5. οι 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. 

6. οι 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.» 

7. το γεγονός ότι συντήρηση των μηχανημάτων και των οχημάτων καθώς και οι δαπάνες για την 

προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική προστασία συνιστούν υποχρεωτικές δαπάνες σύμφωνα 

με τις διατάξεις άρθρου 158  παρ. 1 του Ν.3463/2006. 

Με βάση τα προεκτεθέντα και προκειμένου ο Δήμος να εκπληρώσει την υποχρέωση παροχής προς τους 

πολίτες υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και ασφάλειας της κυκλοφορίας, απαιτείται να συναφθεί σχετική 

σύμβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.5/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας ανέρχεται μέχρι του 
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ποσού των 28.250,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (=6.780,00 €), ήτοι μέχρι του συνολικού ποσού των 35.030,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

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

διαγωνισμού είχε εκδοθεί η υπ’ αριθμ.440/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης με την 

οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ποσού 56.300,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6263.0002 με τίτλο: 

«Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων και φορτωτών», 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 Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, υποβάλλει για έγκριση τις τεχνικές 

προδιαγραφές της υπ’ αριθμ.5/2022 μελέτης, σύμφωνα με τις οποίες οι εργασίες θα εκτελεστούν  με βάση την 

περιγραφή των άρθρων και τις τιμές που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ.10/2021 μελέτη της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και 

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

υπερκατασκευών ανατρεπόμενων οχημάτων με ή χωρίς αρπάγη», ως εξής: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και 

επισκευή υπερκατασκευών ανατρεπόμενων οχημάτων με ή χωρίς αρπάγη». 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης με την υπ’ αρ.243/2022 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ποσού 35.030,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6263.0002, 

του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου του οικονομικού έτους 2022. 

 Με την υπ’ αριθμ. ………. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε:  

α) η ανάθεση παροχής της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών ανατρεπόμενων 

οχημάτων με ή χωρίς αρπάγη» 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 τη σύναψη νέας σχετικής 

σύμβασης ή μέχρι εξάντλησης του οικονομικού της αντικειμένου (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο) , μέχρι του 

ποσού των 28.250,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (=6.780,00 €), ήτοι μέχρι του συνολικού ποσού των 35.030,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0002 του προϋπολογισμού εξόδων του 

οικονομικού έτους 2022, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας κρίνεται απολύτως αναγκαία για 

την πολιτική προστασία και ασφάλεια της κυκλοφορίας των κατοίκων και κατά συνέπεια για την προστασία της 

ζωής και της περιουσίας τους. 

β) εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ.5/2022 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 από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι τη σύναψη νέας σχετικής 

σύμβασης ή μέχρι εξάντλησης του οικονομικού της αντικειμένου (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο), οπότε 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 υπ’ αριθμ. 5/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου το αργότερο μέχρι τις …./../2022.  
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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 στην παράγραφο 2.2.9.2 

της υπ’ αριθμ.πρωτ.7939/19-05-2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC008630584),  η οποία επισυνάπτεται 

στην παρούσα πρόσκληση. 

1.2 Τις εξής υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986,  εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού 

φορέα : 

-Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  υπ’ 

αριθμ.5/2022 μελέτη με βάση την περιγραφή των άρθρων και τις τιμές που αναφέρονται στην 

10/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

-Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχεται τον έλεγχο του συνεργείου του, όποτε η Υπηρεσία κρίνει 

απαραίτητο προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών, 

της παρεχόμενης εργασίας ή/και η εκπαίδευση - εξειδίκευση του τεχνικού του προσωπικού, 

καθώς επίσης την παρουσία εκπροσώπων του Δήμου κατά την διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών συντήρησης – επισκευής, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από την Υπηρεσία, για την 

επίβλεψή τους. 

-Υπεύθυνη δήλωση, ότι τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι τα «γνήσια» ή για 

τα μηχανήματα των οποίων τα γνήσια ανταλλακτικά δεν υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά, 

λόγω παλαιότητας, θα είναι  καινούργια «ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας» σύμφωνα με 

τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1400/2002.  

-Υπεύθυνη δήλωση, ότι η κατ' ελάχιστον προσφερόμενη εγγύηση των χρησιμοποιούμενων 

ανταλλακτικών και των παρεχόμενων εργασιών ορίζεται σε έξι (6) μήνες  ή καταγραφή  5.000 

χιλιομέτρων (ό,τι προηγείται), από την παραλαβή του επισκευασμένου μηχανήματος έργου,  

-Υπεύθυνη Δήλωση, ότι ο χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών τα οποία θα πρέπει να 

παραγγελθούν από το εξωτερικό δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες  

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

το «‘Εντυπο οικονομικής προσφοράς», που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει: 

α) την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών ανατρεπόμενων 

οχημάτων με ή χωρίς αρπάγη» 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 τη σύναψη νέας σχετικής σύμβασης ή 

μέχρι εξάντλησης του οικονομικού της αντικειμένου (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο) , μέχρι του ποσού των 

28.250,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (=6.780,00 €), ήτοι μέχρι του συνολικού ποσού των 35.030,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0002 του προϋπολογισμού εξόδων του 

οικονομικού έτους 2022, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας κρίνεται απολύτως αναγκαία για 

την πολιτική προστασία και ασφάλεια της κυκλοφορίας των κατοίκων και κατά συνέπεια για την προστασία της 

ζωής και της περιουσίας τους. 

β) τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ.5/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 
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Περιβάλλοντος & Πρασίνου, 

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

υπερκατασκευών ανατρεπόμενων οχημάτων με ή χωρίς αρπάγη» χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ως 

αναφέρονται στην εισήγηση, 

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

 

 

 

 

 

 

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται να οριστεί η κ. Τοκάτογλου Καλλιόπη.  

Αναπληρωματικός του Προέδρου προτείνεται να οριστεί  η κ. Ζήκα Μαγδαληνή.  

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. ζ’ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 

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

4. Τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ.2γ, 32Α παρ.1 και 2, 44, 54 παρ.7, 103 παρ. 5, 105,  

106 παρ.1 και 203 του Ν.4412/2016, 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ.1 του Ν. 3463/2006, 

6. Τις διατάξεις άρθρου 107 παρ. 22 του  Ν. 4497/2017, 

7. Την υπ’ αριθμ. Α53/2022 απόφαση του 1ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

με (αριθμ.πρωτ.εισερχ.907/20-01-2022), 

8. Τις  υπ΄αριθμ. 132/2021, 388/2021 και 4/2022 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

9. To από 19-10-2021 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

10. Την με αριθμ.  ΓΑΚ/ΑΕΠΠ 54/11.01.2022 προδικαστική  προσφυγή του οικονομικού φορέα της με 

επωνυμία ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ»,  

11. Τις  υπ΄αριθ. 5/2022  και 10/2020 Τεχνικές  Μελέτες  της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου (ΑΔΑΜ: 22REQ010029256),  

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Ειδικότητα 

1 Τοκάτογλου Καλλιόπη  ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

2 Λεονταρίτης Διονύσιος  ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  

3 Καπουσίζη Ναταλία  ΠΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 Ζήκα Μαγδαληνή  ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

2 Καλογερόπουλος Ευστάθιος  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  

3 Κατωπόδη Μαρία  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  
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12. Την υπ΄αριθμ. 440/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης,  

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει :  

α) Την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών ανατρεπόμενων 

οχημάτων με ή χωρίς αρπάγη» 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 τη σύναψη νέας σχετικής σύμβασης ή 

μέχρι εξάντλησης του οικονομικού της αντικειμένου (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο) , μέχρι του ποσού των 

28.250,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (=6.780,00 €), ήτοι μέχρι του συνολικού ποσού των 35.030,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0002 του προϋπολογισμού εξόδων του 

οικονομικού έτους 2022, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας κρίνεται απολύτως αναγκαία για 

την πολιτική προστασία και ασφάλεια της κυκλοφορίας των κατοίκων και κατά συνέπεια για την προστασία της 

ζωής και της περιουσίας τους. 

β) τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ.5/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου, 

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

υπερκατασκευών ανατρεπόμενων οχημάτων με ή χωρίς αρπάγη» χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ως 

αναφέρονται στην εισήγηση, 

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

 

 

 

 

 

 

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

Μαγδαληνή.   

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 33/2022 

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Ειδικότητα 

1 Τοκάτογλου Καλλιόπη  ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

2 Λεονταρίτης Διονύσιος  ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  

3 Καπουσίζη Ναταλία  ΠΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 Ζήκα Μαγδαληνή  ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

2 Καλογερόπουλος Ευστάθιος  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  

3 Κατωπόδη Μαρία  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  

ΑΔΑ: 66ΡΑΩΗ8-3Σ2



  

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 

ΑΔΑ: 66ΡΑΩΗ8-3Σ2
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