
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 28ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4548/24-3-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα 

της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Παπαχρόνη Γεώργιο, 

6. Ξυριδάκη Παντελή, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών παρόντες 

ήταν πέντε (5) και απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ Γαλάνης Δημήτριος και  Χαροκόπος Παντελής. 

Λόγω απουσίας του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, στη συνεδρίαση προήδρευσε η Αντιπρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη. 

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Χανακούλας Αθανάσιος, 

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.  

Παπαχρόνης Γεώργιος και Ξυριδάκης Παντελής.  
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και o υπάλληλος του Δήμου η κ. Μάντακα 

Στυλιανή. 

H Αντιπρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για την παροχή της υπηρεσίας με 

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

κακοκαιρίας ‘Ελπίς’» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά 

την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. 

 

Θέτω υπ’ όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 

1. Την υπ’ αριθμ. 50/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής   με την οποία εγκρίθηκαν:  

i. Η εγγραφή με αναμόρφωση στον προϋπολογισμό έτους 2022 ποσού ύψους 40.126,40 € στον 

Κ.Α. 35.6233.0001 με τίτλο «Υπηρεσίες αποκομιδής κορμών και φερτών υλικών που προκλήθηκαν 

συνεπεία της κακοκαιρίας Ελπίς» , η οποία θα εγκριθεί υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο 

στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Σε αυτή την περίπτωση, η σχετική Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης θα εκδοθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 9 του 

Π.Δ. 80/2016.  

ii. Η ανάθεση παροχής της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες αποκομιδής κορμών και φερτών υλικών 

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

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

για την αποκομιδή κορμών και φερτών υλικών που προκλήθηκαν συνεπεία της κακοκαιρίας Ελπίς 

στον Δήμο.  

iii. Οι τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. 3/2022 τεχνικής έκθεσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου.  

iv. Οι όροι της διαπραγμάτευσης για την παροχή της υπηρεσίας για την αποκομιδή κορμών και 

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

αναφέρονται στην με αρ. 3/2022 τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου και στην εισήγηση της απόφασης.  

v. Η συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 

vi. Η εξουσιοδότηση του Δημάρχου, να προβεί σε διαβούλευση με τους φορείς της επιλογής του και 

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

τεχνική ικανότητα παροχής της ως άνω υπηρεσίας.  

2. Την πρόθεση του Δήμου για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαπραγμάτευση λόγω του 

επείγοντος χαρακτήρα της και της αναγκαιότητας άμεσης εκτέλεσης των εργασιών αποκομιδής κορμών 

και φερτών υλικών που προκλήθηκαν συνεπεία της κακοκαιρίας Ελπίς. 

3. Το από 23-03-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης  για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας 

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

κακοκαιρίας ‘Ελπίς’», το οποίο έχει ως ακολούθως: 

«Στη Φιλοθέη σήμερα στις 23/3/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο 
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Δημοτικό Κατάστημα  επί της οδού Καλλιγά 31, η επιτροπή Διαπραγμάτευσης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθ. Πρωτ. 2555/21-2-2022 (αρ. απόφ. 50/21-2-2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 62ΗΟΩΗ8-

03Ζ), προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλαν οι προσκληθέντες οικονομικοί 

φορείς, στο πλαίσιο διενέργειας διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποκομιδής κορμών και 

φερτών υλικών που προκλήθηκαν συνεπεία της κακοκαιρίας Ελπίς».  

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Καλλιόπη Τοκάτογλου Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. – Πρόεδρος  

2) Μανώλης Χατζάκης – Π.Ε. Γεωπόνος  

3) Ζωή Μπαγλατζή-Δ.Ε. χειρίστρια ηλεκ. υπολογιστή  

 

 Με την υπ΄ αριθμ. 50/21-2-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 62ΗΟΩΗ8-03Ζ), ενέκρινε: 

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

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

κακοκαιρίας Ελπίς», η οποία θα εγκριθεί υποχρεωτικά από το Δ.Σ. στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. 

Σε αυτή την περίπτωση, η σχετική ΑΑΥ θα εκδοθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 9 του 

Π.Δ. 80/2016.  

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

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

προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016(Α΄147) εγκρίθηκε το 

ανωτέρω πρακτικό. 

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

Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 

δ) Τους όρους της διαπραγμάτευσης για την παροχή της υπηρεσίας για την αποκομιδή κορμών και φερτών υλικών 

που προκλήθηκαν συνεπεία της κακοκαιρίας Ελπίς στον Δήμο μας, ως αναφέρονται στην με αρ. 3/2022 τεχνική 

έκθεση της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και στην εισήγηση της παρούσας. 

 Σε συνέχεια της απόφασης αυτής στάλθηκαν σε οικονομικούς φορείς οι με αριθ. πρωτ. 2769/23-2-2022 

και 2988/28-2-2022 προσκλήσεις Δημάρχου. Με τις εν λόγω προσκλήσεις κλήθηκαν οι οικονομικοί φορείς να 

αποστείλουν, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 2ο όροφο), σχετική 

τεχνική και οικονομική προσφορά, για την ανωτέρω σύμβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 3/2022 

μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 

Οι προσκληθέντες οικονομικοί φορείς που υπέβαλαν προσφορά είναι οι εξής: 

 

1. ΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΙΧΑΛΗΣ Υπέβαλε την με αρ. πρωτ. 3059/28-2-2022 οικονομική προσφορά, Απόσπασμα 

ποινικού μητρώου (με αίτηση χορήγησης 28-2-2022) και ασφαλιστική ενημερότητα (με αρ. πρωτ. 

607986/28-2-2022). Τις προσεχείς ημέρες προσκόμισε συμπληρωματικά την φορολογική ενημερότητα (με 

A/A 122/15-03-2022) και το αντίγραφο του ποινικού μητρώου με αρ. πρωτ. 101716/3-3-22.  

Επιπροσθέτως κατέθεσε στοιχεία του υπό μίσθωση μηχανήματος έργου και συγκεκριμένα πινακίδα - άδεια 

κυκλοφορίας, ασφάλιση, αποδεικτικά πληρωμής τελών χρήσης και άδεια χειριστή του μηχανήματος έργου.  

Η οικονομική του προσφορά αναγράφει ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 2% στα άρθρα του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της Υπηρεσίας τα οποία αντιστοιχούν στο μηχάνημα που διαθέτει. 

ΑΔΑ: Ψ5ΚΞΩΗ8-Κ4Γ



  

2. ΑΦΟΙ ΒΡΟΥΤΣΗ ΑΕ Υπέβαλε με αρ. πρωτ. 3089/1-3-2022 την οικονομική προσφορά, Αποσπάσματα 

ποινικών μητρώων (με αρ. πρωτ. 505776/15-12-2021, 520644/23-12-2021, 51324/23-12-2021, 

520449/23-12-2021, 520718/2312-2021) και ασφαλιστική ενημερότητα (με αρ. πρωτ. 611755/28-2-

2022). Τις προσεχείς ημέρες προσκόμισε συμπληρωματικά πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από 

ΓΕΜΗ (με αρ. πρωτ. 1779094.2602729/08-03-2022) και σχετικά με τη φορολογική ενημερότητα, στο από 

22/03/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλε, αναγράφει ότι βρίσκεται σε αναμονή εκδόσεώς της.  

Επιπροσθέτως κατέθεσε στοιχεία των υπό μίσθωση οχημάτων και μηχανημάτων που διαθέτει και 

συγκεκριμένα πινακίδες - άδειες κυκλοφορίας, ασφάλιση, αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας – 

τελών χρήσης, άδεια χειριστή των μηχανημάτων έργου και άδεια οδηγού  του οχημάτος. 

Η οικονομική του προσφορά αναγράφει ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 2% στα άρθρα του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της Υπηρεσίας τα οποία αντιστοιχούν στα οχήματα και μηχανήματα που διαθέτει. 

3. ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Υπέβαλε με αρ. πρωτ. 2953/28-2-2022 την οικονομική προσφορά, Απόσπασμα 

ποινικού μητρώου (με αρ. πρωτ. 54054/08-02-2022), φορολογική ενημερότητα (με αρ. πρωτ. 

73277865/04-12-2022) και ασφαλιστική ενημερότητα (με αρ. πρωτ. 3640282/31-12-2021).   

Η οικονομική του προσφορά αναγράφει ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 2% στα άρθρα του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της Υπηρεσίας τα οποία αντιστοιχούν στα μηχανήματα που διαθέτει. 

4. BALILI LEFTER  Υπέβαλε την από 1-3-2022 οικονομική προσφορά η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 3140/02-03-

2022. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (με αρ. πρωτ. 71760/1-3-2022) Τις προσεχείς ημέρες προσκόμισε 

συμπληρωματικά την φορολογική ενημερότητα (με αρ. πρωτ. 73612415/14-03-2022) και ασφαλιστική 

ενημερότητα (με αρ. πρωτ. 808671/14-3-2022). 

 Επιπροσθέτως κατέθεσε στοιχεία του υπό μίσθωση μηχανήματος έργου και συγκεκριμένα πινακίδα - 

άδεια κυκλοφορίας, ασφάλιση, αποδεικτικά πληρωμής τελών χρήσης και άδεια χειριστή του μηχανήματος 

έργου.  

Η οικονομική του προσφορά αναγράφει ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 2% στα άρθρα του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της Υπηρεσίας τα οποία αντιστοιχούν στο μηχάνημα που διαθέτει. 

5. ΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπέβαλε  με αρ. πρωτ. 3102/01-03-2022 την οικονομική προσφορά, Απόσπασμα 

ποινικού μητρώου (με αρ. πρωτ. 5013/25-02-2022), φορολογική ενημερότητα (με αρ. πρωτ. 

73476145/25-02-2022) και ασφαλιστική ενημερότητα (με αρ. πρωτ. 601651/28-02-2022). Επιπροσθέτως 

κατέθεσε στοιχεία των υπό μίσθωση οχημάτων και μηχανημάτων που διαθέτει και συγκεκριμένα πινακίδες 

- άδειες κυκλοφορίας, ασφάλιση, αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας – τελών χρήσης, άδεια 

χειριστών των μηχανημάτων έργου και άδειες οδηγών  των οχημάτων. 

Η οικονομική του προσφορά αναγράφει ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 2% στα άρθρα του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της Υπηρεσίας τα οποία αντιστοιχούν στα οχήματα και μηχανήματα που διαθέτει. 

6. ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ Υπέβαλε την με αρ. πρωτ. 3122/01-03-2022 οικονομική προσφορά, Απόσπασμα 

ποινικού μητρώου (με αρ. πρωτ. 3216/07-12-2021 για τον Σαϊνη Κωνσταντίνο),  αίτηση χορήγησης  

ποινικού μητρώου για τον Μπασιώτη Απόστολο (με αρ. πρωτ. 8660228/01-03-2022), αίτηση χορήγησης 

ποινικού μητρώου για την Αντωνάτου Γεωργία (με αρ. πρωτ. 8662921/01-03-2022), φορολογική 

ενημερότητα (με αρ. πρωτ. 73419760/22-02-2022), ασφαλιστική ενημερότητα (με αρ. πρωτ. 

3636217/31-12-2021) και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ (με αρ. πρωτ. 

1749197.2558302/14-02-2022) .  

Επιπροσθέτως κατέθεσε στοιχεία των υπό μίσθωση οχημάτων και μηχανημάτων που διαθέτει και 

ΑΔΑ: Ψ5ΚΞΩΗ8-Κ4Γ



  

συγκεκριμένα πινακίδες - άδειες κυκλοφορίας, ασφάλιση, άδεια χειριστή των μηχανημάτων έργου και 

άδεια οδηγού  του οχήματος. Σχετικά με τα αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας των μηχανημάτων 

στις 18/03/2022 έστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα που αναφέρει ότι δεν υπάρχουν αντίγραφα γιατί έχουν 

πληρωθεί ηλεκτρονικά. 

Η οικονομική του προσφορά αναγράφει ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 2% στα άρθρα του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της Υπηρεσίας τα οποία αντιστοιχούν στα οχήματα και μηχανήματα που διαθέτει. 

7. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Υπέβαλε με αρ. πρωτ. 3068/01-03-2022 την οικονομική 

προσφορά, Απόσπασμα ποινικού μητρώου (με αρ. πρωτ. 213/14-01-2022), φορολογική ενημερότητα (με 

αρ. πρωτ. 73406242/21-02-2022) και ασφαλιστική ενημερότητα (με αρ. πρωτ. 591978/25-02-2022). 

 Επιπροσθέτως κατέθεσε στοιχεία του υπό μίσθωση μηχανήματος έργου και συγκεκριμένα πινακίδες και 

άδεια κυκλοφορίας, ασφάλιση, αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας – τελών χρήσης και  άδεια 

χειριστή του μηχανήματος έργου. 

Η οικονομική του προσφορά αναγράφει ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 2% στα άρθρα του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της Υπηρεσίας τα οποία αντιστοιχούν στο μηχάνημα που διαθέτει. 

Οι οικονομικές προσφορές των ανωτέρω οικονομικών φορέων και τα διατιθέμενα οχήματα και 

μηχανήματα έργου, όπως αναγράφουν, είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 3/2022 μελέτη της Δ/νσης 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.  

Επειδή διαπιστώνεται ότι οι οικονομικές προσφορές είναι ισότιμες και η εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας 

επείγουσα θα μπορούσε να ανατεθεί σε όλους τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς η υπηρεσία με συμφωνία της 

ποσότητας, δηλ. συμφωνία σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων και ωρών που θα εργαστούν τα οχήματα και 

μηχανήματα που διαθέτει ο καθένας, ούτως ώστε το συνολικό ποσό των αναθέσεων να μην ξεπερνά τη συνολική 

δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού.» 

Ύστερα από τα παραπάνω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει:  

1. Το από 23-03-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο:  

«Υπηρεσίες αποκομιδής κορμών και φερτών υλικών που προκλήθηκαν συνεπεία της κακοκαιρίας ‘Ελπίς’» 

με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του 

άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. 

2. Την κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την 

περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: 

«Υπηρεσίες αποκομιδής κορμών και φερτών υλικών που προκλήθηκαν συνεπεία της κακοκαιρίας ‘Ελπίς’», 

μέχρι του συνολικού ποσού των 40.126,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 

35.6233.0001   για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής 

σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ,  στους κάτωθι οικονομικούς φορείς: 

 ΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓ.ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ, Α.Φ.Μ: 165302920, Δ.Ο.Υ: Αιγάλεω,  Βεάκη 85, 

Τ.Κ 122 44-Αιγάλεω 

 ΑΦΟΙ ΒΡΟΥΤΣΗ ΑΕ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, Α.Φ.Μ: 094517338, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ Αθηνών, 

Μυτιλήνης, Τ.Κ 153 49- Τρίγωνο Ανθούσας 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΑΦΜ 999999249, Δ.Ο.Υ.: Ηλιούπολης, Πελοπίδα 54, 

Τ.Κ. : 173 41-Άγιος Δημήτριος  

 ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Α.Φ.Μ: 028322373,   Δ.Ο.Υ: ΙΓ΄ Αθηνών,  Αετορράχης 64, Τ.Κ 111 46 - 

Γαλάτσι 

ΑΔΑ: Ψ5ΚΞΩΗ8-Κ4Γ



  

 BALILI LEFTER, ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Α.Φ.Μ: 074620098, Δ.Ο.Υ: 

Ψυχικού,  Νιόβης 4, Τ.Κ 152 37- Φιλοθέη 

 ΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Α.Φ.Μ: 023059718, Δ.Ο.Υ: ΙΒ Αθηνών, Λ. Μεσογείων 

90-92, Τ.Κ 115 27-Αθήνα 

 ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ, Α.Φ.Μ: 800683632, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ Αθηνών,  Μενάγια 4, Τ.Κ 11524 –Αθήνα 

κατόπιν συμφωνίας σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων και ωρών που θα εργαστούν τα οχήματα 

και μηχανήματα εκάστου, ούτως ώστε το συνολικό ποσό των αναθέσεων να μην υπερβαίνει τη συνολική 

δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

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 αυτές αντικαταστάθηκαν 

με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2 περ. γ΄ του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), 

5. Την υπ’ αριθμ. 50/21-2-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  

6. Τις υπ΄ αριθμ. πρωτ.  2769/23-2-2022 και 2988/28-2-2022 προσκλήσεις Δημάρχου,  

7. Την υπ΄ αριθμ 3/2022 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου,  

8. Το από 23-3-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης  για την ανάθεση 

παροχής της υπηρεσίας με τίτλο:  «Υπηρεσίες αποκομιδής κορμών και φερτών υλικών 

που προκλήθηκαν συνεπεία της κακοκαιρίας  Ελπίς», 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει :  

1. Το από 23-03-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την παροχή της υπηρεσίας με 

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

κακοκαιρίας ‘Ελπίς’» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά 

την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. 

2. Την κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά 

την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), για την παροχή της υπηρεσίας με 

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

κακοκαιρίας ‘Ελπίς’», μέχρι του συνολικού ποσού των 40.126,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6233.0001   για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την 

ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ,  στους κάτωθι οικονομικούς φορείς: 

 ΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓ.ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ, Α.Φ.Μ: 165302920, Δ.Ο.Υ: Αιγάλεω,  Βεάκη 85, 

Τ.Κ 122 44-Αιγάλεω 

ΑΔΑ: Ψ5ΚΞΩΗ8-Κ4Γ



  

 ΑΦΟΙ ΒΡΟΥΤΣΗ ΑΕ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, Α.Φ.Μ: 094517338, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ Αθηνών, 

Μυτιλήνης, Τ.Κ 153 49- Τρίγωνο Ανθούσας 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΑΦΜ 999999249, Δ.Ο.Υ.: Ηλιούπολης, Πελοπίδα 54, 

Τ.Κ. : 173 41-Άγιος Δημήτριος  

 ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Α.Φ.Μ: 028322373,   Δ.Ο.Υ: ΙΓ΄ Αθηνών,  Αετορράχης 64, Τ.Κ 111 46 - 

Γαλάτσι 

 BALILI LEFTER, ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Α.Φ.Μ: 074620098, Δ.Ο.Υ: 

Ψυχικού,  Νιόβης 4, Τ.Κ 152 37- Φιλοθέη 

 ΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Α.Φ.Μ: 023059718, Δ.Ο.Υ: ΙΒ Αθηνών, Λ. Μεσογείων 

90-92, Τ.Κ 115 27-Αθήνα 

 ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ, Α.Φ.Μ: 800683632, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ Αθηνών,  Μενάγια 4, Τ.Κ 11524 –Αθήνα 

 

κατόπιν συμφωνίας σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων και ωρών που θα εργαστούν τα οχήματα 

και μηχανήματα εκάστου, ούτως ώστε το συνολικό ποσό των αναθέσεων να μην υπερβαίνει τη συνολική 

δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 78/2022 

             Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 6ης Συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής την  

28ην Μαρτίου 2022 

Ψυχικό, 4-4-2022 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α                  

           Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

              

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος 

Ξυριδάκης Παντελής  

Χανακούλας Αθανάσιος 

  

              

     ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ  
 

ΑΔΑ: Ψ5ΚΞΩΗ8-Κ4Γ
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