
  

 
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 6Ο Η.Δ. 

Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

προσωρινού αναδόχου για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για το τμήμα 1: Συντήρηση και επισκευή 

φορτωτών, του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη «Συντήρηση και 

επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου» του Δήμου της υπ’ αριθμ.πρωτ.16178/20-10-2021 

Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC009404502). 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

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 
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, 439/2021, 440/2021, 441/2021, 442/2021, 443/2021, 444/2021, 445/2021 
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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 (ΑΔΑΜ: 

21PROC008630584).  

Ωστόσο, σύμφωνα με το 1ο πρακτικό αποσφράγισης του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

τεχνικών προσφορών,  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%. 

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, η προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21PROC009403821) καθώς και η διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 

21PROC009404502) δημοσιεύθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ στις 21-10-2021.  Ακολούθως, η διακήρυξη 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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Στις 03/11/2021, η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών που υποβλήθηκαν στον παραπάνω διαγωνισμό, συντάσσοντας το 1ο πρακτικό (ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των φακέλων: «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και  «Οικονομική προσφορά», 

ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών), με το οποίο  πρότεινε προς 

την Οικονομική Επιτροπή τα εξής : 

1. Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε ο συμμετέχων για το τμήμα 1 Συντήρηση και επισκευή 

φορτωτών με την επωνυμία ΣΙΔΕΡΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ, καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της 

διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν 

πρακτικό 

2. Να κηρυχθεί ο διαγωνισμός άγονος για τα τμήματα 2 Συντήρηση και επισκευή δικύκλων και 3 

Αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή ελαστικών και να ματαιωθεί η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης για 

τα ως άνω τμήματα, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 106 του ν.4412/2016, διότι δεν υποβλήθηκε 

καμία προσφορά». 

 

Ακολούθως, στις 05/11/2021 η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 

και στην ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου για το τμήμα 1 Συντήρηση και επισκευή φορτωτών, συντάσσοντας το 

2ο  πρακτικό (αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών), με το οποίο πρότεινε προς την Οικονομική Επιτροπή την 

ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΣΙΔΕΡΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ, ως προσωρινού αναδόχου 

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

μηχανημάτων έργου» για το τμήμα 1 Συντήρηση και επισκευή φορτωτών γιατί η προσφορά του είναι 

πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονομική προσφορά του, η 

οποία ανέρχεται στο ποσό των 73.440,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 32% ανά ώρα εργασίας 

και τιμής ανταλλακτικών & αναλωσίμων, είναι συμφέρουσα για τον Δήμο» 

 

Με την υπ’ αριθμ. 350/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία ενσωματώνεται στην παρούσα 

απόφαση εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά: 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 15ην του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00’ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17473/11-11-2021 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 του 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. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 
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6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

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 

έξι (6) και απών ένας (1) ήτοι ο κ. 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 τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 

και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως  εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 

Γκιζελή Αλίκη, Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική, Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα και Ξυριδάκης Παντελής.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος 

Γεώργιος.  

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 πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των φακέλων: «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» 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» για τα 

τμήματα: 1 Συντήρηση και επισκευή φορτωτών, 2 Συντήρηση και επισκευή δικύκλων  και 3 

Αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή ελαστικών. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

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 
Φ.Π.Α. 24% 
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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, 439/2021, 440/2021, 441/2021, 442/2021, 443/2021, 444/2021, 445/2021 

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 (ΑΔΑΜ: 

21PROC008630584).  

Ωστόσο, σύμφωνα με το 1ο πρακτικό αποσφράγισης του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

τεχνικών προσφορών, 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%. 

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 

ΑΔΑ: Ω8ΘΙΩΗ8-Γ62



  

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’ αριθμ. 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, η προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21PROC009403821) καθώς και η διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 

21PROC009404502) δημοσιεύθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ στις 21-10-2021.  Ακολούθως, η διακήρυξη 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. 

Στις 03/11/2021, η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών που υποβλήθηκαν στον παραπάνω διαγωνισμό, συντάσσοντας το 1ο πρακτικό (ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των φακέλων: «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και  «Οικονομική προσφορά», 

ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών), το οποίο υποβάλλει για 

έγκριση και έχει ως εξής:  

«Στη Φιλοθέη σήμερα την 03/11/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλοθέης επί της οδού Π. Καλλιγά 31, η επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την 
υπ’ αριθμόν 280/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο 
διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη 
οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη Συμφωνία – Πλαίσιο για την παροχή της 
υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου» για τα τμήματα 
1 Συντήρηση και επισκευή φορτωτών (:7 της υπ’ αριθμ.10/2021 μελέτης της Δ/νσης 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου), 2 Συντήρηση και επισκευή 
δικύκλων (:9 της υπ’ αριθμ.10/2021 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου) και 3 Αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή ελαστικών (:10 
της υπ’ αριθμ.10/2021 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & 
Πρασίνου), με αριθμό Διακήρυξης 16178/20-10-2021 ο οποίος έλαβε τον υπ΄ αριθ. 135692 
αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009404502 2021-10-21 

 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 
1) Ζήκα Μαγδαληνή, Αναπληρωματική Πρόεδρος 
2) Καλογερόπουλος Ευστάθιος, Τακτικό μέλος 
3) Δρογγίτη Αλεξάνδρα, Τακτικό μέλος 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 01/11/2021 
και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 03/11/2021 και ώρα 13:00. 
 
1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο 
ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε 
τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 135692 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος 
από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό 
προσφορές. 
 
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενό των προσφορών.  
 
2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα 
διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να 
αποσφραγισθούν οι προσφορές.  
 
3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και «Οικονομική 
προσφορά» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.  
 
4.  Συγκεκριμένα στο διαγωνισμό υποβλήθηκε η κάτωθι προσφορά για το τμήμα 1 Συντήρηση και 
επισκευή φορτωτών, όπως εμφανίζεται στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ: 
 

Α/Α    Επωνυμία  Ημερομηνία  
υποβολής 

προσφοράς 

Ώρα 
υποβολής 

προσφοράς 

1 ΣΙΔΕΡΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ 29/10/2021 12:41:50 

 
Επισημαίνεται ότι για τα τμήματα 2 Συντήρηση και επισκευή δικύκλων και 3 Αντικατάσταση, 
συντήρηση και επισκευή ελαστικών, ο διαγωνισμός απέβη άγονος διότι δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά.  
 
5. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά για το 
τμήμα 1 Συντήρηση και επισκευή φορτωτών, είχε λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο 
μοναδικό αριθμό συστήματος: 
 

Α/Α Επωνυμία  Αριθμός συστήματος 

1 ΣΙΔΕΡΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ 245982 

 
6. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης, έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η 
Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα 
οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά 
ενδεικτικά είναι : 
α) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 (Ενδεικτικά: 
συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα),  
β) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
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υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 
γ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή 
τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
Με βάση το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης δεν απαιτείται στον συγκεκριμένο διαγωνισμό η προσκόμιση 
πρωτοτύπων εγγράφων από τους συμμετέχοντες και σε έντυπη μορφή, καθώς όλα τα απαιτούμενα 
έγγραφα του (υπο)φακέλου Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή.  
Ωστόσο, ο συμμετέχων για το τμήμα 1 Συντήρηση και επισκευή φορτωτών  με την επωνυμία 
ΣΙΔΕΡΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, 
τον παρακάτω φάκελο, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της 
διαδικασίας:  
 
 

Α/Α Επωνυμία  Αριθμός πρωτοκόλλου 

1 ΣΙΔΕΡΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ 16723/01-11-2021 

 
Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από τον 
συμμετέχοντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.  
 
7. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχε υποβάλει ο συμμετέχων για το τμήμα 1 
Συντήρηση και επισκευή φορτωτών.  
Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε, είναι τα εξής: 
 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚ
Ο 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

ΤΕΥΔ(signed).pdf ΟΧΙ 

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠ.Δ.ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 
ΠΡΟΦΙΛ 

ΥΠ.Δ.ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 
ΠΡΟΦΙΛ 

ΥΠ.Δ.ΥΠΟΔΟΜΗ 
ΠΡΟΦΙΛ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ(signed).p
df 

ΟΧΙ 

ΥΠ.Δ.ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ 
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΥΠ.Δ.ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΥΠ.Δ.ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΤΥΧΙΑ(signed).pdf 

ΟΧΙ 

ΠΤΥΧΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.pdf 

ΟΧΙ 

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.pdf 

ΟΧΙ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΧΙ 

ΑΔΑ: Ω8ΘΙΩΗ8-Γ62



  

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚ
Ο 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.pdf 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ
.pdf 

ΟΧΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ISO.pdf 

ΟΧΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΓΕΜΗ.pdf 

ΟΧΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΒΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΒΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΒΕΑ.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠ.Δ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΜΕΛΕΤΗ 

ΥΠ.Δ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΜΕΛΕΤΗ 

ΥΠ.Δ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΜΕΛΕΤΗ(signed).pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠ.Δ.ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟ 

ΥΠ.Δ.ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟ 

ΥΠ.Δ. ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ 
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΜΟΥ(signed).pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠ.Δ.ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΛΛ 

ΥΠ.Δ.ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΛΛ 

ΥΠ.Δ. ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΛΛ(signed).pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠ.Δ.ΘΑ ΤΗΡΩ ΤΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΥΠ.Δ.ΘΑ ΤΗΡΩ ΤΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΥΠ.Δ.ΘΑ ΤΗΡΩ ΤΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ(signed).pd
f 

ΟΧΙ 

ΥΠ.Δ.ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΑΝΤΑΛΛ 

ΥΠ.Δ.ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΑΝΤΑΛΛ 

ΥΠ.Δ.ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΑΝΤΑΛΛΛ(signed).pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠ.Δ.ΑΛΗΘΕΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠ.Δ.ΑΛΗΘΕΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠ.Δ.ΑΛΗΘΕΣ 
ΕΓΓΡΑΦΑ(signed).pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠ.Δ.ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΥΠ.Δ.ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΥΠ.Δ.ΙΣΧΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΜΟΥ(signed).pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠ.Δ. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΕ ΙΣΧΥ ΥΠ.Δ. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΕ ΙΣΧΥ ΥΠ.Δ.ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΕ 
ΙΣΧΥ(signed).pdf 

ΟΧΙ 

ΕΝΤΥΠΟ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΝΤΥΠΟ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΝΤΥΠΟ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ(signed
).pdf 

ΟΧΙ 

ΛΙΣΤΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΛΙΣΤΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΛΙΣΤΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ(signed).pd
f 

ΟΧΙ 

ΥΠ.Δ.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΥΠ.Δ.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

ΥΠ.Δ.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ(signed).pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠ.Δ.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠ.Δ.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠ.Δ.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ(signed).pdf 

ΟΧΙ 

ΑΔΑ: Ω8ΘΙΩΗ8-Γ62



  

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚ
Ο 

ΥΠ.Δ.ΟΧΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΠ.Δ.ΟΧΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΠ.Δ.ΚΑΝΕΝΑ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ(signed).pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠ.Δ.ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΑΓΣΙΩΝ ΥΠ.Δ.ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΑΓΣΙΩΝ ΥΠ.Δ.ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ(signed).pdf 

ΟΧΙ 

Ε3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 Ε3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 Ε3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 
2020.pdf 

ΟΧΙ 

Ε3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 Ε3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 Ε3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 
2019.pdf 

ΟΧΙ 

Ε3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 Ε3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 Ε3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 
2018.pdf 

ΟΧΙ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ 
2021 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ 
2021 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΦΠΑ 2021.pdf 

ΟΧΙ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ 
2020 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ 
2020 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΦΠΑ 2020.pdf 

ΟΧΙ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ 
2019 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ 
2019 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΦΠΑ 2019.pdf 

ΟΧΙ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ 
2018 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ 
2018 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΦΠΑ 2018.pdf 

ΟΧΙ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2020 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2020 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2020.pdf 

ΟΧΙ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΠΟ ΔΗΜΟ 
ΣΠΑΤΩΝ.pdf 

ΟΧΙ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.pdf 

ΟΧΙ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ.pdf 

ΟΧΙ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ.pdf 

ΟΧΙ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ CASE ΒΕΒΑΙΩΣΗ CASE ΒΕΒΑΙΩΣΗ CASE.pdf ΟΧΙ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ JCB ΒΕΒΑΙΩΣΗ JCB ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ JCB.pdf ΟΧΙ 

ΥΠ.Δ.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 

ΥΠ.Δ.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 

ΥΠ.Δ.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ(signed)
.pdf 

ΟΧΙ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΜΗΤΡΩΟΥ.pdf 

ΟΧΙ 

ΑΔΑ: Ω8ΘΙΩΗ8-Γ62



  

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚ
Ο 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΉΣ ΕΛΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΉΣ 
ΕΛΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 
ΨΥΧΙΚΟΥ.pdf 

ΟΧΙ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ BOB CAT ΒΕΒΑΙΩΣΗ BOB CAT ΒΕΒΑΙΩΣΗ BOB 
CAT.pdf 

ΟΧΙ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.pdf 

ΟΧΙ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    

   Οι προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με τα     
οριζόμενα στη διακήρυξη 

ΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΝΑΙ 

 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε αναλυτικά το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) που 
υπέβαλε ο συμμετέχων για το τμήμα 1 Συντήρηση και επισκευή φορτωτών, με την επωνυμία 
ΣΙΔΕΡΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ.  
Από τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), προέκυψε ότι ο συμμετέχων για 
το τμήμα 1 Συντήρηση και επισκευή φορτωτών με την επωνυμία ΣΙΔΕΡΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ υπέβαλε το 
παραπάνω δικαιολογητικό σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και κρίνεται πλήρες. 
  
8. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο, που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, 
μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά 
φύλλο. 
Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο συμμετέχων για το τμήμα 1 Συντήρηση και επισκευή φορτωτών με 
την επωνυμία ΣΙΔΕΡΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ με ενσφράγιστο φάκελο [παρά το γεγονός ότι το μόνο 
απαιτούμενο δικαιολογητικό προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν 
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της διακήρυξης, είναι το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης(ΕΕΕΣ) το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986],  είναι τα εξής: 
 

Α/Α Δικαιολογητικά  

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

2 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ  

3 ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ  

4 ΠΤΥΧΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

5 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

6 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΚΟΛΛΗΤΗ  

ΑΔΑ: Ω8ΘΙΩΗ8-Γ62



  

8 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ 

9 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΒΕΑ 

10 Ε4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

11 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΤΑ  

12 Ε3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 

13 Ε3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 

14 Ε3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 

15 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ 2021 

16 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ 2020 

17 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ 2019 

18 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ 2018 

19 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 
20 

 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    
( CASE-JCB-BOB CAT ) 

21 ΚΩΔ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΑΧΙS 

22  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO 

23 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 
9. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντος 
για το τμήμα 1 Συντήρηση και επισκευή φορτωτών, με την επωνυμία ΣΙΔΕΡΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ, του 
οποίου τον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής έκρινε πλήρη.  
Από τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς του προέκυψε ότι υπέβαλε όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και καλύπτει τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 
αναθέτουσα αρχή.  
 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ. 16178/20-10-2021 Διακήρυξη Δημάρχου  
2. την μοναδική υποβληθείσα προσφορά για το τμήμα 1 Συντήρηση και επισκευή φορτωτών 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 
 

3. Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε ο συμμετέχων για το τμήμα 1 Συντήρηση και 
επισκευή φορτωτών με την επωνυμία ΣΙΔΕΡΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ, καθώς είναι σύμφωνη με 
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα 
αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό 

4. Να κηρυχθεί ο διαγωνισμός άγονος για τα τμήματα 2 Συντήρηση και επισκευή δικύκλων και 3 
Αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή ελαστικών και να ματαιωθεί η διαδικασία ανάθεσης 
σύμβασης για τα ως άνω τμήματα, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 106 του 
ν.4412/2016, διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά». 
 

Ακολούθως, στις 05/11/2021 η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών και στην ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου για το τμήμα 1 Συντήρηση και επισκευή 

φορτωτών, συντάσσοντας το 2ο  πρακτικό (αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών), το οποίο 

υποβάλλει για έγκριση και έχει ως εξής:  

«Στη Φιλοθέη σήμερα την 05/11/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλοθέης επί της οδού Π. Καλλιγά 31,  η επιτροπή 
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διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την 
υπ’ αριθμόν 280/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην 
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που 
θα συμμετέχουν στη Συμφωνία – Πλαίσιο για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και 
επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου» για τα τμήματα 1 Συντήρηση και επισκευή 
φορτωτών (:7 της υπ’ αριθμ.10/2021 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου), 2 Συντήρηση και επισκευή δικύκλων (:9 της υπ’ αριθμ.10/2021 
μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου) και 3 
Αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή ελαστικών (:10 της υπ’ αριθμ.10/2021 μελέτης 
της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου) με αριθμό Διακήρυξης 
16178/20-10-2021, ο οποίος έλαβε τον υπ΄ αριθ. 135692 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 
δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009404502 2021-10-21. 

 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 
1) Ζήκα Μαγδαληνή, Αναπληρωματική Πρόεδρος 
2) Καλογερόπουλος Ευστάθιος, Τακτικό μέλος 
3) Δρογγίτη Αλεξάνδρα, Τακτικό μέλος 
 
 
1. Στις 03/11/2021 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου 
«Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» και του φακέλου «Οικονομική προσφορά» των 
διαγωνιζομένων, στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στην αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών.  
Στη συνέχεια καταχώρισε την μοναδική υποβληθείσα προσφορά για το τμήμα 1 Συντήρηση και 
επισκευή φορτωτών του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΣΙΔΕΡΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ, καθώς και 
τα υποβληθέντα από αυτόν δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών στο υπ΄ αριθ. 1 
πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών. 
Επισημαίνεται ότι για τα τμήματα 2 Συντήρηση και επισκευή δικύκλων και 3 Αντικατάσταση, 
συντήρηση και επισκευή ελαστικών, ο διαγωνισμός απέβη άγονος διότι δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά.  

 
2. Σήμερα, η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του μοναδικού 
συμμετέχοντος για το τμήμα 1 Συντήρηση και επισκευή φορτωτών του οικονομικού φορέα με την 
επωνυμία ΣΙΔΕΡΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ , του οποίου τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική 
προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά. 
 
3. Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα, όπως ελήφθη από την 
πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ): 
 

Επωνυμία Προμηθευτή: ΣΙΔΕΡΗΣ,,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ 
Α/Α Συστήματος: 135692 

Τίτλος - Αριθμός Διακήρυξης: Δ/ΞΗ 16178/20-10-2021 
Αριθμός Προσφοράς: 245982 

 
        ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΧΙ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(signed).pdf 

ΥΠ.Δ.ΕΚΠΤΩΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΥΠ.Δ.ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠ.Δ.ΕΚΠΤΩΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ(signed).pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠ.Δ.ΘΑ ΤΗΡΩ ΤΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 3 

ΥΠ.Δ.ΘΑ ΤΗΡΩ ΤΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 

ΥΠ.Δ.ΘΑ ΤΗΡΩ ΤΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
3(signed).pdf 

ΟΧΙ 

OIKONOMIKH 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ(signed).pdf 

ΟΧΙ 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

Α/
Α 

Α/Α 

Γραμ
. 

ΕΙΔΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 (€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

(€) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ  

1  1 50110000-9  
Συντήρηση και 
επισκευή 
φορτωτών 

Απροσδι
όρισ. 

1 73440 73.440,00 24 17.625,60 91.065,60 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 73.440,00  17.625,60 91.065,60 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 73.440,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ  
ΕΥΡΩ. 

 
Η ως άνω υποβληθείσα οικονομική προσφορά κρίνεται αποδεκτή, καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους 
της διακήρυξης, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 73.440,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ (91.065,60 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με ποσοστό μέσης έκπτωσης 32% ανά ώρα εργασίας και τιμής 
ανταλλακτικών & αναλωσίμων. 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
 
1. την υπ’ αριθ. 16178/20-10-2021 Διακήρυξη του Δημάρχου  
2. την μοναδική υποβληθείσα προσφορά για το τμήμα 1 Συντήρηση και επισκευή φορτωτών 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. το υπ΄αριθ. 1 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών  
 
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 
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Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΣΙΔΕΡΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ, ως προσωρινού 
αναδόχου της Συμφωνίας – Πλαίσιο για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου» για το τμήμα 1 Συντήρηση και επισκευή φορτωτών γιατί η 
προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 
η οικονομική προσφορά του, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 73.440,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, με 
ποσοστό μέσης έκπτωσης 32% ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών & αναλωσίμων, είναι 
συμφέρουσα για τον Δήμο» 
 

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.» 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 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 ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει:  

1. Το 1ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων: «Δικαιολογητικά συμμετοχής – 

Τεχνική προσφορά» και  «Οικονομική προσφορά», ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών 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» για τα τμήματα 1 Συντήρηση και 

επισκευή φορτωτών, 2 Συντήρηση και επισκευή δικύκλων  και 3 Αντικατάσταση, συντήρηση και 

επισκευή ελαστικών  

2. Το 2ο πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ως άνω διαγωνισμού. 

3. 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. 
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4. Τη 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. 

5. Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΣΙΔΕΡΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ», ως προσωρινού 

αναδόχου του ως άνω διαγωνισμού για το τμήμα 1 Συντήρηση και επισκευή φορτωτών, η προσφορά του 

οποίου ανέρχεται στο ποσό των 73.440,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% δηλ. στο συνολικό ποσό των 91.065,60 

ευρώ, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 32% ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών & αναλωσίμων. 

 

Επισημαίνεται ότι η παρούσα απόφαση δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται 

στην απόφαση κατακύρωσης. 

 

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, 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 44 , 106 παρ.1 και  189  του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν, 

5. Τις  υπ’ αριθμ. 132/2021, 246/2021 και 280/2021  αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

6. Τις υπ’ αριθμ. 438/2021, 439/2021, 440/2021, 441/2021, 442/2021, 443/2021, 444/2021, 445/2021 

αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς Δαπάνης, 

7. Την υπ’ αριθμ. 10/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7939/19-05-2021 διακήρυξη Δημάρχου, 

9. Το 1ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού φακέλου: 

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

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16178/20-10-2021 διακήρυξη Δημάρχου περί του νέου αυτοτελούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού άνω των ορίων, 

11. Το από 03/11/2021  1ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, 

12. Το από 05/11/2021  2ο πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει:  

1. Το 1ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων: «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική 

προσφορά» και  «Οικονομική προσφορά», ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των 

τεχνικών προσφορών 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» για τα τμήματα 1 Συντήρηση και επισκευή φορτωτών, 2 Συντήρηση και επισκευή 

δικύκλων  και 3 Αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή ελαστικών  
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2. Το 2ο πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ως άνω διαγωνισμού. 

3. 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. 

4. Τη 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. 

5. Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΣΙΔΕΡΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ», ως προσωρινού 

αναδόχου του ως άνω διαγωνισμού για το τμήμα 1 Συντήρηση και επισκευή φορτωτών, η προσφορά του 

οποίου ανέρχεται στο ποσό των 73.440,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% δηλ. στο συνολικό ποσό των 91.065,60 

ευρώ, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 32% ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών & αναλωσίμων. 

 

Επισημαίνεται ότι η παρούσα απόφαση δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται 

στην απόφαση κατακύρωσης. 

  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 319/2021 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

 

Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης, ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία:  «ΣΙΔΕΡΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ» εκλήθη 

στις 24-11-2021 με την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. πρωτ.18205/23-11-2021 ηλεκτρονικής πρόσκλησης μέσω 

της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ να υποβάλει, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της, 

τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Ακολούθως, η Επιτροπή διαγωνισμού συνέταξε το 3ο πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης του φακέλου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο υποβάλλει για έγκριση και έχει ως εξής: 

 

«Στη Φιλοθέη σήμερα την 14/1/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Κατάστημα  επί της οδού Καλλιγά 31, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 280/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο 
προσωρινός μειοδότης στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 
παροχή υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ», με αριθμό Διακήρυξης 
16178/20-10-2021 ο οποίος έλαβε τον υπ΄ αριθ. 135692 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και 
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009404502 
2021-10-21. 
Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή για την ολοκλήρωση του έργου της είχε συνεδριάσει επανειλημμένως στο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 31ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την 15ην Νοεμβρίου 2021 

Ψυχικό, 19-11-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                            ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

     ΤΑ ΜΕΛΗ   

       Γκιζελή Αλίκη  

       Μπονάτσος Χαράλαμπος  

       Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική  

       Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα 

       Ξυριδάκης Παντελής 
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διάστημα από 05-12-2021 έως και σήμερα, με φυσική παρουσία. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Καλλιόπη Τοκάτογλου Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. – Πρόεδρος  
2) Ευστάθιος Καλογερόπουλος ΔΕ – Μέλος  
3) Αλεξάνδρα Δρογγίτη - Μέλος  
 
1. Με το 2ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών της ανωτέρω διακήρυξης, η 
Επιτροπή διαγωνισμού πρότεινε την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ, ΙΩΑΝΝΗΣ ως προσωρινό 
ανάδοχο της Συμφωνίας – Πλαίσιο για την παροχή της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ», για το τμήμα 1  (τμήμα 7 της με αρ. 10/2021 μελέτης) Συντήρηση και επισκευή 
φορτωτών, ο οποίος προσέφερε ποσοστό μέσης έκπτωσης  32% ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών & 
αναλωσίμων.  
 
Με την υπ΄ αριθμ. 319/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. 
 
2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής στάλθηκε στον προσωρινό ανάδοχο στις 24-11-2021, μέσω του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ, η με αρ. πρωτ. 18205/23-11-2021 ορθή επανάληψη πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, με την οποία κλήθηκε να υποβάλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf στον φάκελο 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της διακήρυξης, εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης. 
Επιπλέον, το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
κλήθηκε να προσκομίσει τα στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη 
μορφή, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 2ο όροφο), σε κλειστό 
φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή 
διαγωνισμού, (με διαβιβαστικό στο εξωτερικό μέρος του, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα 
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 

 
3. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης στις 05-12-2021, ημέρα 
Παρασκευή, η παρούσα επιτροπή διαπίστωσε ότι: 
Ο προσωρινός ανάδοχος ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ, ΙΩΑΝΝΗΣ υπέβαλε ηλεκτρονικά το φάκελο δικαιολογητικών 
κατακύρωσης στις 29/11/2021. Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εμπρόθεσμη.  

 
Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, τον φάκελο των δικαιολογητικών σε 
έντυπη μορφή, όπως προβλέπεται στην διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή,  
λαμβάνοντας αρ. πρωτ. 18487/29-11-2021  
Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη. 
 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ, ΙΩΑΝΝΗΣ διαπιστώθηκαν τα εξής: 

 
1. Δεν είχε υποβάλλει για την παράγραφο 2.2.3.1.(λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες) απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου.  
2. Στο υπ’ αριθ. Πρωτ. 10825/25-10-2021 Πιστοποιητικό Μητρώου του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών πιστοποιείτο η εγγραφή του σε αυτό αλλά δεν αναγράφεται το ειδικό επάγγελμα 
για την άσκηση της δραστηριότητας (του τμήματος 7 της μελέτης) : Συντήρηση και επισκευή φορτωτών.   

3. Στην κατάσταση εκτελεσθέντων συμβάσεων κατά την τελευταία τριετία (2018, 2019 και 2020): 
 α) η περιγραφή δεν ήταν αναλυτική, β) δεν υπήρχε πλήρη αντιστοιχία του καταλόγου εκτελεσθέντων 
συμβάσεων με τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης και τις αντίστοιχες συμβάσεις και γ) οι βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης δεν συνοδεύονται από τις αντίστοιχες συμβάσεις.  
Κατόπιν αυτών, δεν μπορούσε να κριθεί εάν το αντικείμενο των εκτελεσθέντων συμβάσεων συμπίπτει με 
το τμήμα 1( τμήμα 7 της μελέτης) της παρούσας συμφωνίας – πλαίσιο.  Επίσης, στην κατάσταση 
εκτελεσθέντων συμβάσεων είχε συμπεριλάβει και το έτος 2021, το οποίο δεν εξετάζεται.  
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4. Δεν έχει υποβάλει άδεια λειτουργίας συνεργείου. Το με αρ. πρωτ.  έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής έχει 
θέμα «διαβίβαση Υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργίας επαγγελματικού συνεργείου μηχανημάτων 
έργου, σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ.1 του Ν. 3982/2011».  

       
Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 42 του Ν. 4782/2021, (με ισχύ την 09/3/2021) απέστειλε στις 27/12/2021 μέσω της επικοινωνίας του 
ΕΣΗΔΗΣ προς τον προσωρινό μειοδότη, ¨ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ, ΙΩΑΝΝΗΣ¨ έγγραφο με θέμα Συμπλήρωση 
αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών για τον ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με τίτλο 
«Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού» και αριθ. 135692. 
 
Ο προσωρινός μειοδότης «ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ, ΙΩΑΝΝΗΣ » με την από 03/01/2022 επιστολή του και σε απάντηση 
του ανωτέρω εγγράφου μας, κατέθεσε  

 Αντίγραφο ποινικού μητρώου με αρ. πρωτ. 525312/28-12-2021 

 Την από 03/01/2022 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφει «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Μ.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. ΟΙ ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΕΙΝΑΙ Μ.Ε. ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ. ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΒΕΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ» 

 Την από 03/01/2022 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφει «ΕΧΩ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 
2017/ΤΕΥΧΟΣ Β΄242/02.02.2017 ΑΡΘΡΟ 4. 
ΣΑΣ ΥΠΟΒΑΛΩ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΤΑΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΘΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΛΩ.» 

 Την από 28-12-2021 με αρ. πρωτ. 1114987/21 βεβαίωση καταχώρησης αιτήματος, προς την Περιφέρεια, 
με θέμα «συμπληρωματικά δικαιολογητικά για έκδοση προσωρινής άδειας συνεργείου Μ.Ε.»  

 Κατάλογο επιχείρησης με συμβάσεις διαγωνισμών 2018-2021  και σχετική υπεύθυνη δήλωση.  
 

Ο προσωρινός μειοδότης «ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ, ΙΩΑΝΝΗΣ» έδωσε επαρκείς απαντήσεις όσον αφορά τα ερωτήματα 
1 και 2 που τέθηκαν, με την από 27-12-2021 επιστολή μας, όσον αφορά την απάντηση του, στο ερώτημα 3, ήταν 
ανεπαρκής και ουδεμία σύμβαση κατέθεσε. 
Στο ερώτημα 4, από τις δύο ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις του προκύπτει ότι το κείμενό τους είναι αντιφατικό, 
διότι στην μια Υ.Δ. αναγράφει ότι διαθέτει προσωρινή άδεια λειτουργίας και στην άλλη Υ.Δ. αναγράφει ότι έχει 
υποβάλει αίτημα για την προσωρινή άδεια λειτουργίας του συνεργείου του, επισυνάπτοντας την με αρ. πρωτ 
1114987/28-12-21 βεβαίωση καταχώρησης αιτήματος του, στην Περιφέρεια, για έκδοση προσωρινής άδειας 
συνεργείου Μ.Ε..  
Επιπροσθέτως ο προσωρινός μειοδότης στην Υπεύθυνη Δήλωσή του αναφέρει το ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β΄242/02.02.2017. 
Το εν λόγω ΦΕΚ αφορά τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση προσωρινών αδειών 
λειτουργίας σε υφιστάμενα και ιδρυόμενα Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων 
(Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.), το δε το άρθρο 4 αναφέρεται στα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση 
χορήγησης προσωρινής άδειας λειτουργίας Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.. 
Κατόπιν αυτών τα δικαιολογητικά συμμετοχής του δεν κρίνονται πλήρη και δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της 
διακήρυξης. 

 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή: 
 
Α. Να απορριφθεί η  προσφορά  του  προσωρινού αναδόχου «ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ, ΙΩΑΝΝΗΣ». 
Β.  Σε εφαρμογή των οριζομένων στην παρ.1 του άρθρου 106 του ν.4412/2016 να ματαιωθεί η διαδικασία 
σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο για το τμήμα 1( τμήμα 7 της μελέτης), Συντήρηση και επισκευή φορτωτών,  
λόγω απόρριψης της προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα «ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ, ΙΩΑΝΝΗΣ». 

 

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, 

ΑΔΑ: Ω8ΘΙΩΗ8-Γ62



  

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. 

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: «1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες 

για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372». 

Στην προκειμένη περίπτωση ισχύουν τα εξής: 

«Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 

σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα 

των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. 

π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά 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 
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προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν 

την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 

περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 

περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59». 

Όσον αφορά τις διατάξεις των παρ.1 και 4 του άρθρου 106 του ν.4412/2016 περί ματαίωσης 

διαδικασίας αναφέρονται τα εξής: 

παρ. 1: «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. 

παρ. 4: «Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2, 

η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το 

αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω 

τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών». 

 

Βάσει των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει: 

1. Το 3ο πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για 

τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για το τμήμα 1: Συντήρηση και επισκευή φορτωτών, του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου» 

του Δήμου της υπ’ αριθμ.πρωτ.16178/20-10-2021 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC009404502) 

2. Την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για το τμήμα 

1: Συντήρηση και επισκευή φορτωτών, του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη 

«Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου» του Δήμου της υπ’ αριθμ.πρωτ.16178/20-10-

2021 Διακήρυξης, με την επωνυμία:  ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ, ΙΩΑΝΝΗΣ, για τους λόγους που αναφέρονται στο 

3ο πρακτικό  

3. Την κήρυξη του διαγωνισμού άγονου για το τμήμα 1: Συντήρηση και επισκευή φορτωτών, για τους λόγους 

που αναφέρονται στο 3ο πρακτικό  
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4. Τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο για το τμήμα 1: Συντήρηση και επισκευή 

φορτωτών, σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 1 και 4  του ν.4412/2016. 

 

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 και των παρ. 1 & 4 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016,  

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

(ΑΔΑΜ: 21REQ008562718),  

6. Τις με αρ. 438/2021, 439/2021, 440/2021, 441/2021, 442/2021, 443/2021, 444/2021, 445/2021 αποφάσεις 

ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης του Δήμου, 

7. Τις  υπ’ αριθμ. 132/2021 (ΑΔΑ: 6ΓΕΑΩΗ8-ΙΟ7), 246/2021 (ΑΔΑ: 6ΖΛΤΩΗ8-ΩΛΩ), 280/2021 (ΑΔΑ: 6ΝΡΘΩΗ8-

9Ο6) και 350/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

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

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16178/20-10-2021 διακήρυξη Δημάρχου, 

10. Το 1ο  πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής  και των τεχνικών 

προσφορών,   

11. Το από 3-11-2021 1ο  πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» και «Οικονομική προσφορά» του ως άνω διαγωνισμού, 

12. Το από 5-11-2021  2ο πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, 

13. Το από 14-1-2022  3ο πρακτικό ελέγχου & αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18205/23-11-2021 ηλεκτρονική πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης,  

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

1. Το 3ο πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για 

τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για το τμήμα 1: Συντήρηση και επισκευή φορτωτών, του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου» 

του Δήμου της υπ’ αριθμ. πρωτ. 16178/20-10-2021 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC009404502). 

2. Την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για το τμήμα 

1: Συντήρηση και επισκευή φορτωτών, του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη 

«Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου» του Δήμου της υπ’ αριθμ.πρωτ.16178/20-10-

2021 Διακήρυξης, με την επωνυμία:  ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ, ΙΩΑΝΝΗΣ, για τους λόγους που αναφέρονται στο 

3ο πρακτικό. 
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3. Την κήρυξη του διαγωνισμού άγονου για το τμήμα 1: Συντήρηση και επισκευή φορτωτών, για τους λόγους 

που αναφέρονται στο 3ο πρακτικό. 

4. Τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο για το τμήμα 1: Συντήρηση και επισκευή 

φορτωτών, σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 1 και 4  του Ν. 4412/2016. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 6/2022 

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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