
  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 4ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

09:00΄ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 975/21-1-2021 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. 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 

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 και Παπαχρόνης Γεώργιος. 

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: 
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ΘΕΜΑ 4Ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης σχετικά με την μερική τροποποίηση της υπ’αριθμ. 388/2021 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την επικύρωση του πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 

ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη Συμφωνία – Πλαίσιο για τη «Συντήρηση και 

επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου» του Δήμου, ως προς το άρθρο 3 του αποφασιστικού. 

 

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  

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. 
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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) 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 .  

 Σε εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 9 του Π.Δ.39/2017 (ΦΕΚ 64 Α/04-05-2017): «Κανονισμός εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» καθώς και στα υπ’ 

αριθμ.πρωτ.εισερχ.494/12-01-2022 και 577/13-01-2022 σχετικά έγγραφα της ΑΕΠΠ, κοινοποιήθηκε η προσφυγή 

μέσω του συστήματος επικοινωνίας στον νέο προσωρινό ανάδοχο των τμημάτων 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 μπορεί να θίγεται από 

την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της 

προσφυγής. Ωστόσο, ο ως άνω οικονομικός φορέας δεν άσκησε το προβλεπόμενο δικαίωμα παρέμβασης. 

Σε απάντηση του υπ’ αριθμ. 577/13-01-2022 εγγράφου της ΑΕΠΠ, στις 19-01-2022 ο Δήμος διαβίβασε στην ΑΕΠΠ 

μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις απόψεις του Δήμου επί της προσφυγής (αριθμ. πρωτ. 863/19-01-

2022) καθώς και τα αποδεικτικά κοινοποίησης, στις 19/01/2022,  των απόψεων του Δήμου στον προσφεύγοντα και 

στον ενδιαφερόμενο δεύτερο κατά σειρά μειοδότη στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

Οι απόψεις του Δήμου μας επί της προσφυγής έχουν ως εξής: 

«Στη συνέχεια της ανωτέρω Προδικαστικής Προσφυγής ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών) η οποία μας κοινοποιήθηκε μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του 

διαγωνισμού και έχει ορισθεί να εξετασθεί στις 14-02-2022 και ώρα 13.30 στην έδρα της Α.Ε.Π.Π. επί της Λεωφ. 

Θηβών 196-198,  Άγιος Ιωάννης Ρέντης, κτίριο  Κεράνη, 5ος όροφος, έχουμε να δηλώσουμε τα ακόλουθα: 

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, καθίσταται προφανές ότι εκ παραδρομής αναφέρθηκε ο διαγραφείς κατά τα ανωτέρω όρος («ο 

προσωρινός […] έκπτωτος») και απαιτείται τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 388/2021 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής περί αξιολόγησης της προσφοράς του προσφεύγοντος.  

Ως εκ τούτου, η αρμόδια υπηρεσία θα εισηγηθεί προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, τα 

μέλη της οποίας εξελέγησαν για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής αρχής, ήτοι για το χρονικό διάστημα 

από 9.1.2022 έως 31.12.2023, όπως, κατά την πρώτη συνεδρίασή της, εγκρίνει τη μερική τροποποίηση της 

υπ’αριθμ.388/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την επικύρωση του πρακτικού ελέγχου και 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 

ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη Συμφωνία – Πλαίσιο για τη «Συντήρηση και επισκευή 
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οχημάτων και μηχανημάτων έργου» του Δήμου, αποκλειστικά και μόνον ως προς το άρθρο 3 του αποφασιστικού, 

με τη διαγραφή της φράσης «και την κήρυξή του ως έκπτωτου». 

Επισημαίνεται ότι 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. 

 

Βάσει των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει: 

Την μερική τροποποίηση της υπ’αριθμ.388/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την επικύρωση 

του πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη Συμφωνία – Πλαίσιο 

για τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου» του Δήμου, αποκλειστικά και μόνον ως προς 

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

διαμορφωθεί ως εξής:  

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. 

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 τροποποιήθηκε  

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

4. Τις διατάξεις των άρθρων 103, 105 και 203 του Ν. 4412/2016, περί κήρυξης αναδόχου εκπτώτου, όπως 

ισχύουν, κατά το χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού,  

5. Την υπ’ αριθμ. 388/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΞΤ7ΩΗ8-ΕΩΗ) 

6. Το άρθρο 9 του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64Α/4-5-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,   

7. Την από 10-01-2021 ηλεκτρονική προσφυγή της εταιρείας με επωνυμία:  ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ, 

8.  Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 494/12-1-2022 και 577/13-1-2022  έγγραφα της ΑΕΠΠ, 

9. Την υπ’ αριθμ πρωτ. 863/19-1-2022 απάντηση του Δήμου προς την ΑΕΠΠ, 

10. Την υπ’ αριθμ. Α53/2022 απόφαση (αριθμ.πρωτ.εισερχ.907/20-01-2022) του 1ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει την μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 388/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την 

επικύρωση του πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη Συμφωνία 

– Πλαίσιο για τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου» του Δήμου, αποκλειστικά και 

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

ούτως ώστε να διαμορφωθεί ως εξής:  

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. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2022 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

4ην Φεβρουάριου 2022 

Ψυχικό, 7-2-2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη  

Παπαχρόνης Γεώργιος 

 

 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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