
  

 
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 5Ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω 

των ορίων για τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου» του Δήμου για τη 

σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για τα τμήματα 1: ¨Συντήρηση και επισκευή πλαισίων φορτηγών 

οχημάτων (μηχανικών και ηλεκτρολογικών μερών, φανοποιϊας κτλ)  5: ¨Συντήρηση και επισκευή 

φορτηγών <3,5tn ανοικτών και κλειστών 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¨ της υπ’ αριθμ.πρωτ. 7939/19-05-2021 διακήρυξης(ΑΔΑΜ: 21PROC008630584). 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Σύμφωνα με την με αριθμ.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 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-
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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 υπ’ 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 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.  

Με το από 03-08-2021 1ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» του ως άνω διαγωνισμού, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού  

πρότεινε προς την Οικονομική Επιτροπή τα εξής : 

Την απόρριψη των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι για τους λόγους που 
αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω στο παρόν πρακτικό:  
1. της εταιρείας Κ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι ΤΣΟΤΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το τμήμα 1  

1. της ατομικής επιχείρησης ΣΙΔΕΡΗΣ,,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ για τα τμήματα 3, 4, 6 και 7  
Την αποδοχή της προσφοράς των οικονομικών φορέων  

2. ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για το 
τμήμα 1  

3. Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ για τα τμήματα 3, 4  

4. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το τμήμα 2  

5. ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τα τμήματα 1, 5, 8 και 11  

6. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ για τα 
τμήματα 1, 3, 4, 5 και 6  

7. ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ για τα τμήματα 1, 5 και 8  
Την κήρυξη άγονου του διαγωνισμού για το τμήματα 7, 9 και 10 της διαδικασίας σύναψης 
συμφωνίας - πλαίσιο.  
7, 9 και 10 της διαδικασίας σύναψης συμφωνίας - πλαίσιο.  
 

Σε εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 3.1.2 (Αξιολόγηση προσφορών) της διακήρυξης, η Οικονομική 

Επιτροπή με την υπ’ αρ.230/2021 απόφασή της (ΑΔΑ: 9ΨΓ0ΩΗ8-ΖΧΨ), καθόρισε ως ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης του φακέλου των οικονομικών προσφορών την 10/08/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Βάσει της ως άνω απόφασης κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες η υπ’αρ.πρωτ.12590/09-08-2021 

ειδική πρόσκληση με την ανάρτησή της στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, στις 09/08/2021. 

Κατά την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα, έγινε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των  φακέλων όλων των 

υποβληθεισών οικονομικών προσφορών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του 

Δήμου, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 

διαδικασιών.  

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η αρμόδια Επιτροπή, προέβη στην αξιολόγηση των 

φακέλων των οικονομικών προσφορών μόνον των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης και 

συνέταξε το από 12-08-2021 2ο πρακτικό, το οποίο κοινοποιήθηκε από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση, σύμφωνα με το οποίο πρότεινε προς την Οικονομική Επιτροπή την 

ανάδειξη:  

1) Της εταιρείας ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προσωρινού αναδόχου 

του ως άνω διαγωνισμού για τα τμήματα 1, 5, 8 και 11 της σύμβασης, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 50,83% ανά 

ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών & αναλωσίμων για τα τμήματα 1, 5, 8 και ποσοστό μέσης έκπτωσης 35% 

ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών & αναλωσίμων για το τμήμα 11 της συμφωνίας πλαίσιο.  

2) Της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προσωρινού 

αναδόχου του ως άνω διαγωνισμού για το τμήμα 2 της σύμβασης, η οποία προσέφερε ποσοστό μέσης έκπτωσης 

12,35% ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών & αναλωσίμων για το τμήμα 2 της σύμβασης.  

3) Της εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ ως 

προσωρινού αναδόχου του ως άνω διαγωνισμού για τα τμήματα 3, 4 και 6 της σύμβασης, η οποία προσέφερε 

ποσοστό μέσης έκπτωσης σαράντα οκτώ τοις εκατό (48%) ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών & 

αναλωσίμων για τα τμήματα 3, 4 και 6 της σύμβασης. 

Με την υπ’ αριθμ.246/2021 (ΑΔΑ: 6ΖΛΤΩΗ8-ΩΛΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν το 1ο και 2ο 

πρακτικό και ανεδείχθησαν οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς ως προσωρινοί ανάδοχοι του διαγωνισμού. 

Η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιήθηκε στις 21-09-2021, μαζί με αντίγραφο των σχετικών 

πρακτικών, στο σύνολο των συμμετεχόντων, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ. 

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου άσκησης προσφυγών και σε εφαρμογή της υπ’ αρ.246/2021 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, απεστάλη στους προσωρινούς αναδόχους στις 07-10-2021, μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ, η υπ’ αρ.πρωτ.15413/06-10-2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης έγινε στις 19-10-2021, από την 

αρμόδια Επιτροπή, η οποία συνέταξε το 3ο πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Με το 3ο πρακτικό του ως άνω διαγωνισμού, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού  πρότεινε προς την 

Οικονομική Επιτροπή να κατακυρωθεί η συμφωνία-πλαίσιο στην εταιρεία «ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  για τα Τμήματα:  

1: ¨Συντήρηση και επισκευή πλαισίων φορτηγών οχημάτων (μηχανικών και ηλεκτρολογικών μερών, φανοποιϊας 
κτλ)¨, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 50,83% ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών & αναλωσίμων 
5: ¨Συντήρηση και επισκευή φορτηγών <3,5tn ανοικτών και κλειστών τρικύκλων¨, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 
50,83% ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών & αναλωσίμων 
8: ¨Συντήρηση και επισκευή επιβατηγών αυτοκινήτων¨ με ποσοστό μέσης έκπτωσης 50,83% ανά ώρα εργασίας 
και τιμής ανταλλακτικών & αναλωσίμων και  
11: ¨Συντήρηση και επισκευή οργάνων μέτρησης και ελέγχου και ταχογράφων ψηφιακών και αναλογικών, 
συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης περιοδικής έκδοσης βεβαίωσης¨, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 35% 
ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών & αναλωσίμων  

Επίσης επεσήμανε το εξής: 

Στο άρθρο  2.4.1. της διακήρυξης αναγράφεται ότι «Εάν τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης είναι υπερβολικά 
υψηλά σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης (ήτοι μεγαλύτερα του 30%) η αναθέτουσα αρχή πριν την 
υπογραφή των σχετικών συμβάσεων δύναται να ζητήσει γραπτές διευκρινίσεις τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες 
για τη σύνθεση της προσφοράς» . 

το ποσοστό έκπτωσης για τα τμήματα 1, 5, 8 και 11 παρουσιάζει απόκλιση από το ποσοστό 30% που 

αναγράφεται» 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το 3ο πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης καθώς και τις 

διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ.388/2021 

απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΞΤ7ΩΗ8-ΕΩΗ) ενέκρινε 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. 

Σε εφαρμογή των οριζομένων στην ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 29-12-2021 απεστάλη στον 

προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού για τα τμήματα 1, 5, 8 και 11 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η υπ’ αρ.πρωτ.20457/29-

12-2021 πρόσκληση αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, σύμφωνα με την οποία καλείτο να υποβάλει 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ γραπτές διευκρινίσεις για το 

προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για τα τμήματα 1, 5 , 8 και 11, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο 

όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της. 

Ανταποκρινόμενος στην ως άνω πρόσκληση, ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, παρέσχε τις κάτωθι γραπτές διευκρινίσεις, οι οποίες τίθενται υπ’ όψιν των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη λήψη της σχετικής απόφασης:  

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 
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Σχετ.: α. Η 7939/19-05-2021 Διακήρυξη του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού. 
          β. Η από 29/12/2021 επιστολή σας, Α.Π:20457. 

 
Κύριοι, 
Σε απάντηση επιστολής σας (β. σχετικό) για το θέμα σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 

1.   Η παρασχεθείσα έκπτωση κρίνεται ότι κυμαίνεται εντός των δυνατοτήτων της εταιρείας μας για την εκτέλεση 
των απαιτούμενων εργασιών για τους παρακάτω λόγους: 

α. Η εταιρεία μας διαθέτει πολυετή εμπειρία τόσο στην εμπορία όσο και στις επισκευές οχημάτων.  
β. Το συνεργείο μας είναι εξουσιοδοτημένο από την Robert Bosch Γερμανίας  (εταιρεία με μεγάλη συμμετοχή στα 

συστήματα όλων των οχημάτων) διαθέτοντας ειδική τεχνογνωσία και ειδικά διαγνωστικά μηχανήματα. 
γ. Η εταιρεία μας διαθέτει οργανωμένο  τμήμα προμηθειών, αφού η κυρία ενασχόληση της είναι οι προμήθειες 

ανταλλακτικών σε Φορείς του Δημοσίου καθώς και προγράμματα αποκωδικοποίησης των γνήσιων 
ανταλλακτικών προσδίδοντας της δυνατότητα προμήθεια των απευθείας από ξένους κατασκευαστές, που τις 
περισσότερες φορές είναι ίδιοι με τους προμηθευτές των κατασκευαστών των οχημάτων.  

Επιγραμματικά αναφέρουμε εταιρείες όπως η Robert Bosch, Wabco, Rheinmetal Automotive, Mahle, Markisches, 
Lemforder, Miba, Federal Mogul, Daido  και πολλές άλλες με τις οποίες έχει απευθείας εμπορικές σχέσεις 
έχοντας το πλεονέκτημα αγοράς χωρίς πρόσθετο κόστος διαμεσολαβητών. 

Προσθετικά o μεγάλος όγκος αγορών ανταλλακτικών που διακινεί το εμπορικό τμήμα της εταιρείας μας, σε 
συνδυασμό με την ρευστότητα και τις άμεσες πληρωμές στους εισαγωγείς, εξασφαλίζουν μεγαλύτερες 
εκπτώσεις στην προμήθεια ανταλλακτικών.  

δ. Οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και οι υποδομές του συνεργείου μας, σε συνδυασμό με την οργάνωση την 
τεχνογνωσία του προσωπικού και την διάθεση πλείστων διαγνωστικών συσκευών, επιτρέπουν στην εταιρεία 
μας να είναι ανταγωνιστική στην παρεχόμενη εργατοώρα αλλά και αποτελεσματική στην ολοκλήρωση 
παρομοίων  συμβάσεων που αναλαμβάνει τόσο στο δημόσιο τομέα (Ε.Δ, ΟΣΥ, ΟΣΕ, ΕΚΑΒ, και πάρα πολλοί 
Δήμοι) όσο και με μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες (Σκλαβενίτης - UPS - Λιναρδάκης κλπ.). 

2.   Η Εταιρεία μας έχει αποδεχθεί τους όρους της Διακήρυξής καθώς και τον νόμο 4412 – περί Δημόσιων 
Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, και έχει βεβαιώσει  τον Δήμο σας την περιβαλλοντική της 
εναρμόνιση (έχει κατατεθεί ISO 14001) καθώς και την ενημερότητά της όσον αφορά τις 
κοινωνικοασφαλιστικές της υποχρεώσεις.  

Επιπρόσθετα έχει συνάψει συμβάσεις διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, συσκευασιών, ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, ελαστικών (σας επισυνάπτουμε 
πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης καθώς 
και την σύμβαση αποκομιδής των λιπαντικών). 

3.   Όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πραγματοποιούνται στο Συνεργείο μας και για τις εργασίες που 
αναγκαιούν για τα οχήματα του Δήμου σας δεν πρόκειται να ανατεθεί υποκατασκευαστικό έργο σε 
υπεργολάβο. 

 
Σας διαβεβαιώνουμε ότι η εταιρεία μας έχει 40ετή μακρά εμπειρία και πλήρη επίγνωση  των υποχρεώσεων οι 
οποίες απορρέουν από συμβάσεις του Δημοσίου και του ευρύτερου τομέα και έχει εκτελέσει στο ακέραιο 
όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις μας έως σήμερα.  
Ειδικότερα η συνέπεια ο επαγγελματισμός αλλά και αποτελεσματικότητα στον τομέα του θέματος 
επιβεβαιώνεται από τους πλείστους Δήμους που εξυπηρετεί δημιουργώντας μακροχρόνιες ειλικρινείς 
σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της. Πιστεύουμε ότι τα παραπάνω τεκμηριώνονται και από την μέχρι 
σήμερα συνεργασία της εταιρείας μας με τον Δήμο σας.   

 
Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία θελήσετε. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 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 
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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. 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε 

κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της. 

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». 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει:  

«Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της 

σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372» του ν.4412/2016. 

Στην προκειμένη περίπτωση ισχύουν τα εξής:  

 «Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη συμφωνία- πλαίσιο και έχει 

ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 

παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 

προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 

είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα 

(10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 

ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής 

τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση 

παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης». 

Βάσει των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να λάβει απόφαση για την κατακύρωση του αποτελέσματος 

του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου» του Δήμου για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: 

ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Λεωφόρος Κηφισού 96-Αγ. Ι. Ρέντης Τ.Κ. 18233 ΑΦΜ: 

998712990 – ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ για τα τμήματα 1: Συντήρηση και επισκευή πλαισίων φορτηγών οχημάτων 

(μηχανικών & ηλεκτρολογικών μερών, φανοποιϊας, κτλ.) μέχρι του ποσού των 590.040,00 ευρώ πλέον 

Φ.Π.Α. (731.649,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με ποσοστό μέσης έκπτωσης 50,83% ανά ώρα 

εργασίας και τιμής ανταλλακτικών & αναλωσίμων 

5: Συντήρηση και επισκευή φορτηγών < 3,5 tn ανοικτών και κλειστών και τρικύκλων μέχρι του ποσού 
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των 88.506,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (109.747,44 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με ποσοστό μέσης 

έκπτωσης 50,83% ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών & αναλωσίμων 

8: Συντήρηση και επισκευή επιβατηγών αυτοκινήτων μέχρι του ποσού των 29.502,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

(36.582,48 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με ποσοστό μέσης έκπτωσης 50,83% ανά ώρα εργασίας και 

τιμής ανταλλακτικών & αναλωσίμων και 11: Συντήρηση και επισκευή οργάνων μέτρησης και ελέγχου και 

ταχογράφων ψηφιακών και αναλογικών συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης περιοδικής 

έκδοσης βεβαίωσης μέχρι του ποσού των 6.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (8.060,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.) με ποσοστό μέσης έκπτωσης 35% ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών & αναλωσίμων.  

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 

374) του Ν. 4412/2016. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης 

Επισημαίνεται σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 364 του Ν.4412/2016 και το 

άρθρο 3.4 της διακήρυξης ότι η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 

κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας. 

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 αυτή τροποποιήθηκε  

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

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, 

5. Την υπ’ αριθμ. 10/2021 μελέτη στη Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου   

(ΑΔΑΜ: 21REQ008562718),  

6. Τις με 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 (ΑΔΑ: 6ΓΕΑΩΗ8-ΙΟ7), 230/2021 (ΑΔΑ: 9ΨΓ0ΩΗ8-ΖΧΨ), 246/2021 (ΑΔΑ: 6ΖΛΤΩΗ8-

ΩΛΩ) και 388/2021 (ΑΔΑ: ΩΞΤ7ΩΗ8-ΕΩΗ)  αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7939/19-5-2021 διακήρυξη Δημάρχου,  

9. Το από 3/8/2021 1ο  πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» του ως άνω διαγωνισμού,   

10. Το από 12-08-2021 2ο  πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» του ως άνω διαγωνισμού.  

11. Το από 19-10-2021  3ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» του ως άνω διαγωνισμού,  

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15416/6-10-2021  πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης,  

μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για 

τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου» του Δήμου για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο 

στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Λεωφόρος 

Κηφισού 96-Αγ. Ι. Ρέντης Τ.Κ. 18233 ΑΦΜ: 998712990 – ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ για τα τμήματα  

1: Συντήρηση και επισκευή πλαισίων φορτηγών οχημάτων (μηχανικών & ηλεκτρολογικών μερών, 

φανοποιϊας, κτλ.) μέχρι του ποσού των 590.040,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (731.649,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.) με ποσοστό μέσης έκπτωσης 50,83% ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών & αναλωσίμων 

5: Συντήρηση και επισκευή φορτηγών < 3,5 tn ανοικτών και κλειστών και τρικύκλων μέχρι του ποσού 

των 88.506,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (109.747,44 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με ποσοστό μέσης 

έκπτωσης 50,83% ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών & αναλωσίμων 

8: Συντήρηση και επισκευή επιβατηγών αυτοκινήτων μέχρι του ποσού των 29.502,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

(36.582,48 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με ποσοστό μέσης έκπτωσης 50,83% ανά ώρα εργασίας και 

τιμής ανταλλακτικών & αναλωσίμων και 11: Συντήρηση και επισκευή οργάνων μέτρησης και ελέγχου και 

ταχογράφων ψηφιακών και αναλογικών συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης περιοδικής 

έκδοσης βεβαίωσης μέχρι του ποσού των 6.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (8.060,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.) με ποσοστό μέσης έκπτωσης 35% ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών & αναλωσίμων.  

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 

374) του Ν. 4412/2016. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης 

Επισημαίνεται σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 364 του Ν.4412/2016 και το 

άρθρο 3.4 της διακήρυξης ότι η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 

κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 5/2022 

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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