
  

 
 

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. Δρογγίτη 

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

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ 20Ο Η.Δ. 

Έγκριση αποκομιδής κορμών και φερτών υλικών που προκλήθηκαν συνεπεία της κακοκαιρίας 

¨ΕΛΠΙΣ¨ στον Δήμο μας και  ανάθεση μίσθωσης οχημάτων και μηχανημάτων για την ανωτέρω 

εργασία, με την διαδικασία του κατεπείγοντος σε εφαρμογή των διατάξεων  

του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής 

υπηρεσίας. […]»  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 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 παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

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

οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […] γ) 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.» 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016: «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των 

άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 

και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32: 

 

α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με την περίπτωση 
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β΄ της παραγράφου 2, με την παράγραφο 3, με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 και την παράγραφο 6, 

 

β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, 

ή 

 

γ) λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση προμηθειών που είναι εισηγμένες και 

αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4. 

Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της πρόσκλησης, όπου 

υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Στην 

περίπτωση γ΄ δεν απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση και η διαδικασία διεξάγεται με βάση τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από τριμελές όργανο, το οποίο 

συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει 

κατά την ανάθεση της σύμβασης» 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και 

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

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

και συγκεκριμένα το άρθρο 158 την παρ. 7 σύμφωνα με την οποία: «Στις περιπτώσεις του στοιχείου β΄ της 

παραγράφου 4 του παρόντος και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, 

εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον 

προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού 

γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου». 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α) 

«Για τις δαπάνες για τις οποίες από τη φύση τους δεν είναι δυνατή η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 4 του 

παρόντος (συναλλαγματικές διαφορές, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, δαπάνες πολιτικής προστασίας, 

διοικητικής εκτέλεσης, ΔΙΑΣ κ.λπ.), αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση αμέσως 

μετά την παραλαβή του σχετικού λογαριασμού, της γνωστοποίησης της εκτελεστής, κατά τις κείμενες διατάξεις, 

δικαστικής απόφασης ή της σχετικής ειδοποίησης ή με την καθ' οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση του ύψους και 

του χρόνου εξόφλησής τους». 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς κι απρόβλεπτες συνέπειες της πρόσφατης κακοκαιρίας ΕΛΠΙΣ και την 

ανάγκη αντιμετώπισής τους, ο Δήμος μας πρέπει να προβεί άμεσα στην Έγκριση αποκομιδής κορμών και 

φερτών υλικών δεδομένου ότι: 

 O Δήμος μας διαθέτει οχήματα/μηχανήματα έργου πλην όμως δεν επαρκούν για να καθαριστεί η πόλη σε 

σύντομο χρονικό διάστημα λόγω καταπόνησης των οχημάτων/μηχανημάτων και του μεγάλου όγκου του φυτικού 

υλικού που έχει εναποτεθεί στις οδούς, πεζοδρόμια, κοινόχρηστους χώρους κ.λ.π. O Δήμος συλλέγει κατά μέσο 

όρο κάθε μήνα περίπου 200 τόνους φυτικών υπολειμμάτων, ενώ ήδη έχουν συσσωρευτεί περίπου 600 τόνοι σε 

διάστημα μόλις μερικών ημερών από τη λήξη της κακοκαιρίας. 
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 Καθημερινά συσσωρεύονται νέες ποσότητες στους κοινόχρηστους χώρους αφού κόβονται και από τη 

ΔΕΔΔΗΕ κλαριά δέντρων που ακουμπάνε στα σύρματα του ηλεκτρικού ρεύματος και η υπηρεσία περισυλλογής 

φυτικών υπολειμμάτων και φερτών υλικών που είναι επιφορτισμένη και με την περισυλλογή τους, δεν μπορεί να 

ανταπεξέλθει ικανοποιητικά στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. 

  Θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί ή και να μηδενισθεί ο κίνδυνος φραγής των φρεατίων ομβρίων, γεγονός 

που θα έχει σαν αποτέλεσμα  να πλημμυρίσουν δρόμοι, πεζοδρόμια, καταστήματα και κατοικίες. 

 Θα πρέπει να προστατευτεί η δημόσια και δημοτική περιουσία, αλλά και η ιδιωτική με πρόληψη και 

αποτελεσματικότητα. 

 Ο Δήμος υποχρεούται να παρέχει προς τους πολίτες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας  

 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. 

Επειδή στον Δήμο μας δεν έχει προβλεφθεί ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, 

εισηγούμαστε την δημιουργία νέου κωδικού εξόδων με Κ.Α. 35.6233.0001 και τίτλο «Υπηρεσίες αποκομιδής 

κορμών και φερτών υλικών που προκλήθηκαν συνεπεία της κακοκαιρίας Ελπίς» και την εγγραφή του με 

αναμόρφωση στον προϋπολογισμό έτους 2022, ύψους σαράντα χιλιάδων εκατόν είκοσι έξι ευρώ και σαράντα 

λεπτών (40.126,40 €), η οποία θα εγκριθεί υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την 

ανάθεση συνεδρίασή του. Σε αυτή την περίπτωση, η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης θα εκδοθεί κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016. 

 

Σύμφωνα με τη με αριθμό 3/2022 τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για 

την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 40.126,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ΄της παρ.2 του άρθρου 32 του ν.4412/2016 για την παροχή των 

υπηρεσιών αποκομιδής κορμών και φερτών υλικών που προκλήθηκαν συνεπεία της κακοκαιρίας Ελπίς, λόγω 

κατεπείγοντος για τους λόγους που προαναφέρθηκαν,  την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον 

καθορισμό των όρων της διαπραγμάτευσης, οι οποίοι έχουν ως εξής: 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες αποκομιδής κορμών 

και φερτών υλικών που προκλήθηκαν συνεπεία της κακοκαιρίας Ελπίς» 

Με την υπ’ αριθμ.  ……    /2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής:  

α) εγκρίθηκε η εγγραφή με αναμόρφωση στον προϋπολογισμό έτους 2022 ποσού ύψους  40.126,40 στον Κ.Α. 

35.6233.0001 με τίτλο «Υπηρεσίες αποκομιδής κορμών και φερτών υλικών που προκλήθηκαν συνεπεία της 

κακοκαιρίας Ελπίς»  η οποία θα εγκριθεί υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την ανάθεση 

συνεδρίασή του. Σε αυτή την περίπτωση, η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης θα εκδοθεί κατ’ εφαρμογή 

των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016. 

β) εγκρίθηκε η ανάθεση παροχής της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες αποκομιδής κορμών και φερτών υλικών που 

προκλήθηκαν συνεπεία της κακοκαιρίας Ελπίς» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
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δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), για την αποκομιδή κορμών και 

φερτών υλικών που προκλήθηκαν συνεπεία της κακοκαιρίας Ελπίς στον Δήμο μας  

γ) εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. 3/2022 μελέτης, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα 

πρόσκληση και 

δ) καθορίστηκαν οι όροι της διαπραγμάτευσης  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 20 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής της στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 

Παρακαλείσθε να αποστείλετε στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 2ο 

όροφο) σχετική τεχνική και οικονομική προσφορά για την ανωτέρω σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με 

αρ. 3/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβ/ντος & Πρασίνου το αργότερο μέχρι τις 

…/…/2022.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο «Προδιαγραφές και όροι εκτέλεσης της Υπηρεσίας» της με 

αρ.3/2022 μελέτης ο/οι ανάδοχος/-οι θα πρέπει να πληροί/-ούν τις εξής προϋποθέσεις:  

Τα  υπό  μίσθωση  μεταφορικά μέσα  θα  πρέπει  να  είναι  άρτια  συντηρημένα,  να  διαθέτουν  όλα  τα  

μέτρα  ασφαλείας (ζώνες ασφαλείας κτλ) και να πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται (έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο. 

κτλ) και να πληρούν όλους τους κανόνες της οδικής ασφάλειας και τις θεσμοθετημένες προδιαγραφές και κανόνες   

ασφαλείας   της   Ελλάδας   και   της   Ευρωπαϊκής   Ένωσης   ώστε   να   δύναται   να χρησιμοποιηθούν   στην   

εκτέλεση   της   εν   λόγω   παροχής   υπηρεσίας.   

Όλα τα αυτοκίνητα θα πρέπει κατά περίπτωση και κατά ελάχιστον να φέρουν: 

• Πινακίδες κυκλοφορίας (αρθ. 90 του Ν. 2696/99) 

• Άδεια κυκλοφορίας 

• Ασφάλιση  

• Να συνοδεύονται µε τα αποδεικτικά πληρωμής των τελών κυκλοφορίας (αρθ. 2 του Π.∆. 

304/2000, τροποποίηση του Π.∆. 395/94) 

•  Ο  χειριστής-οδηγός  του  μηχανήματος  έργου  ή  αυτοκινήτου  να  έχει  την  απαιτουμένη Άδεια. 

 

Επιπλέον, θα πρέπει να υποβάλετε τα παρακάτω  δικαιολογητικά τα οποία θα είναι σε ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους:  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. 

 Στην περίπτωση και μόνο, που το απόσπασμα ποινικού μητρώου βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης, ο δήμος θα 

αρκεστεί στην υποβολή του σχετικού αριθμού πρωτοκόλλου κατάθεσης και υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86, 

με την οποία θα δηλώνεται ότι δε συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του υποψηφίου αναδόχου από τις διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και 

ότι θα το προσκομίσει στο Δήμο μόλις το παραλάβει.   

2. Φορολογική ενημερότητα 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα 

 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει: 

α) την εγγραφή με αναμόρφωση στον προϋπολογισμό έτους 2022 ποσού ύψους  40.126,40 € στον Κ.Α. 

35.6233.0001 με τίτλο «Υπηρεσίες αποκομιδής κορμών και φερτών υλικών που προκλήθηκαν συνεπεία της 

κακοκαιρίας Ελπίς»  , η οποία θα εγκριθεί υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την ανάθεση 
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συνεδρίασή του. Σε αυτή την περίπτωση, η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης θα εκδοθεί κατ’ εφαρμογή 

των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016 

β) την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας: «35.6233.0001 με τίτλο «Υπηρεσίες αποκομιδής κορμών και φερτών 

υλικών που προκλήθηκαν συνεπεία της κακοκαιρίας Ελπίς» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), για την 

αποκομιδή κορμών και φερτών υλικών που προκλήθηκαν συνεπεία της κακοκαιρίας Ελπίς στον Δήμο 

μας  

γ) τις τεχνικές προδιαγραφές της με αρ.3/2022 τεχνικής έκθεσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

δ) τους όρους της διαπραγμάτευσης για την παροχή της υπηρεσίας: «για την αποκομιδή κορμών και φερτών 

υλικών που προκλήθηκαν συνεπεία της κακοκαιρίας Ελπίς στον Δήμο μας», ως αναφέρονται στην με αρ. 

3/2022 τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου και στην 

εισήγηση της παρούσας 

ε)  τη συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ως εξής: 

Τακτικά μέλη 

1. Τοκάτογλου Καλλιόπη      κλάδου    ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

2. Χατζάκης Μανώλης  κλάδου    ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

3. Μπαγλατζή Ζωή                        κλάδου    ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ   

 

Αναπληρωματικά μέλη 

1. Ζήκα Μαγδαλινή    κλάδου    ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

2. Γεωργόπουλος Παναγιώτης κλάδου    ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

3. Ιωαννίδου Αργυρούλα               κλάδου    ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

 

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

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

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.  

στ) Να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο, να προβεί σε διαβούλευση με τους φορείς της επιλογής του και να 

διαπραγματευθεί με έναν ή περισσότερους από αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν την τεχνική ικανότητα 

παροχής της ως άνω υπηρεσίας.  

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  του Ν. 4735/2020, 
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.4555/2018, 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 7 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ.2, 32Α, 44,  54 παρ.7 και 189 του Ν.4412/2016, 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α), 

8. Την με αριθμ. 3/2022 τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας,  

Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει : 

α) Την εγγραφή με αναμόρφωση στον προϋπολογισμό έτους 2022 ποσού ύψους  40.126,40 € στον Κ.Α. 

35.6233.0001 με τίτλο «Υπηρεσίες αποκομιδής κορμών και φερτών υλικών που προκλήθηκαν συνεπεία της 

κακοκαιρίας Ελπίς» , η οποία θα εγκριθεί υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την ανάθεση 

συνεδρίασή του. Σε αυτή την περίπτωση, η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης θα εκδοθεί κατ’ εφαρμογή 

των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016. 

 

β) Την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας: «35.6233.0001 με τίτλο «Υπηρεσίες αποκομιδής κορμών και 

φερτών υλικών που προκλήθηκαν συνεπεία της κακοκαιρίας Ελπίς» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), για την 

αποκομιδή κορμών και φερτών υλικών που προκλήθηκαν συνεπεία της κακοκαιρίας Ελπίς στον Δήμο 

μας.  

γ) Τις τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. 3/2022 τεχνικής έκθεσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

 

δ) Τους όρους της διαπραγμάτευσης για την παροχή της υπηρεσίας: «για την αποκομιδή κορμών και 

φερτών υλικών που προκλήθηκαν συνεπεία της κακοκαιρίας Ελπίς στον Δήμο μας», ως αναφέρονται 

στην με αρ. 3/2022 τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου και 

στην εισήγηση της παρούσας. 

 

ε)  Τη συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ως εξής: 

Τακτικά μέλη 

4. Τοκάτογλου Καλλιόπη      κλάδου    ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

5. Χατζάκης Μανώλης  κλάδου    ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

6. Μπαγλατζή Ζωή                        κλάδου    ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ   

 

Αναπληρωματικά μέλη 

4. Ζήκα Μαγδαλινή    κλάδου    ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

5. Γεωργόπουλος Παναγιώτης κλάδου    ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

6. Ιωαννίδου Αργυρούλα               κλάδου    ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 
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Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ. Τοκάτογλου Καλλιόπη, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.      

Αναπληρωματική Πρόεδρος ορίζεται η κ. Ζήκα Μαγδαλινή, ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.   

Η παραπάνω Επιτροπή διενεργεί τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και εισηγείται προς το αποφαινόμενο 

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

 

στ) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημήτριου, να προβεί σε διαβούλευση με τους φορείς της 

επιλογής του και να διαπραγματευθεί με έναν ή περισσότερους από αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν την 

τεχνική ικανότητα παροχής της ως άνω υπηρεσίας.  

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 50/2022 

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, 21-2-2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα  

Παπαχρόνης Γεώργιος 

 

 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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