
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 13ην του μηνός Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11.00΄ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5309/8-4-2022 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 Παπαχρόνης Γεώργιος και Χαροκόπος 

Παντελής. 

Τον απόντα κ. Παπαχρόνη Γεώργιο αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα. 

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

σύμβουλοι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής και  Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα. 

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

Μάντακα Στυλιανή. 

O Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ 16ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου κατάθεσης των συμπληρωματικών 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για τη σύναψη Συμφωνίας – 

Πλαίσιο για τα τμήματα 3 “Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών ανατρεπόμενων 

οχημάτων με ή χωρίς αρπάγη” και 4 “Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών 

βυτιοφόρων οχημάτων” του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη 

«Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου» του Δήμου της υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 7939/19-05-2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC008630584). 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Σύ   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% 
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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% 

 

Μ           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).  

Μ    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 : 

I) 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  

2. της ατομικής επιχείρησης ΣΙΔΕΡΗΣ,,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ για τα τμήματα 3, 4, 6 και 7  

II) Την αποδοχή της προσφοράς των οικονομικών φορέων  

1. ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ για το τμήμα 1  

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

3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το 

τμήμα 2  

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

11  

5. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ 

για τα τμήματα 1, 3, 4, 5 και 6  

6. ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ για τα τμήματα 1, 5 και 8  

III) Την κήρυξη άγονου του διαγωνισμού για το τμήματα 7, 9 και 10 της διαδικασίας σύναψης 

συμφωνίας - πλαίσιο.  

Με το από 12-08-2021 2ο πρακτικό αξιολόγησης 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, η Επιτροπή διαγωνισμού 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 
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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. 

     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, με το οποίο πρότεινε προς την Οικονομική Επιτροπή να απορριφθεί η προσφορά του  προσωρινού 

αναδόχου με την επωνυμία: «ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ» για τα τμήματα 3, 4 και 6 της σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω 

πρακτικό, να κηρυχθεί ως έκπτωτος και να κληθεί η προσφέρουσα εταιρεία με την επωνυμία « Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ – Ε. 

ΞΕΝΙΟΣ ΟΕ»  που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τα 

τμήματα 3 και 4, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 30,12 % ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών & 

αναλωσίμων, να υποβάλει τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2.της  

διακήρυξης. 

           Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το 3ο πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η 

Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ.388/2021 απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΞΤ7ΩΗ8-ΕΩΗ) ενέκρινε την αποστολή 

πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 της 

διακήρυξης, στον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη για τα τμήματα 3: Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών 

ανατρεπόμενων οχημάτων με ή χωρίς αρπάγη και 4: Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών βυτιοφόρων 

οχημάτων, με την επωνυμία: Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε. ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ, ο οποίος προσέφερε ποσοστό μέσης 

έκπτωσης 30,12% ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών & αναλωσίμων. 

       Ακολούθως και σε εφαρμογή της υπ’ αρ.388/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, στις 29-12-2021 

απεστάλη στον νέο προσωρινό ανάδοχο για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για τα τμήματα 3 και 4, μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ, η υπ’ αρ.πρωτ.20455/29-12-2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

        Ωστόσο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.Α53/2022 απόφαση του 1ο Κλιμακίου της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (αριθμ.πρωτ.εισερχ.907/20-01-2022), ανεστάλη η πρόοδος της 

διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου του Δήμου» για τα Τμήματα 3, 4 και 6 έως την έκδοση απόφασης επί της με αριθμό 

ΓΑΚ/ΑΕΠΠ 54/11.01.2022 υποβληθείσας προδικαστικής προσφυγής του οικονομικού φορέα «Κυριακή και 

Κωνσταντίνος Βρεττάκος ΙΚΕ» κατά  της υπ’ αρ. 388/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς το 

σκέλος που αφορά την κήρυξή του ως εκπτώτου . Ως εκ τούτου, με την υπ’ αριθμ.4/2022 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΔΤ0ΩΗ8-ΩΚΦ), τροποποιήθηκε μερικώς η υπ’αριθμ.388/2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα αποκλειστικά και μόνον ως προς το σκέλος που αφορά την κήρυξη του 

προσφεύγοντος ως εκπτώτου. 
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       Σε συνέχεια της 4/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με το υπ’ αριθμ.24/2022 πρακτικό του 1ου 

Κλιμακίου της ΑΕΠΠ (αριθμ.πρωτ.εισερχ.2747/23-02-2022) ετέθη στο αρχείο η ως άνω Προδικαστική Προσφυγή. 

Μετά την έκδοση του εν λόγω πρακτικού, η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του νέου προσωρινού αναδόχου για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για τα τμήματα 3 και 4 και σε 

εφαρμογή των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 102 του ν.4412/2016 συνέταξε το υπ’ αριθμ.πρωτ.4625/28-

03-2022 έγγραφο προς τον υποψήφιο ανάδοχο με θέμα τη συμπλήρωση/αποσαφήνιση πληροφοριών και 

δικαιολογητικών εντός δέκα ημερών από την κοινοποίησή του. Κατά την ίδια ημερομηνία κοινοποιήθηκε το ως 

άνω έγγραφο στον υποψήφιο ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της  «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

      Στις 05-04-2022 ο υποψήφιος ανάδοχος απέστειλε μέσω της λειτουργικότητας της  «Επικοινωνίας» του 

ΕΣΗΔΗΣ αίτημα παράτασης του χρόνου για την κατάθεση των ελλειπόντων δικαιολογητικών, ισχυριζόμενος ότι 

αδυνατεί να ανταποκριθεί στα χρονικά περιθώρια της υποβολής των δικαιολογητικών, διότι ο όγκος των εγγράφων 

είναι αρκετά μεγάλος ώστε να συγκεντρωθεί και να αρχειοθετηθεί ψηφιακά σε αρχεία και επιπλέον ότι ο 

υπάλληλος ο οποίος ασχολείται με τη διακήρυξη βρίσκεται σε καραντίνα λόγω κρούσματος.  

      Τίθενται υπ’ όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής οι απόψεις της αρμόδιας Επιτροπής επί του 

αιτήματος, οι οποίες έχουν ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Απόψεις Επιτροπής διαγωνισμού επί του από 5/4/2022 αιτήματος του οικονομικού φορέα «Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ- 
Ε.ΞΕΝΙΟΣ ΟΕ»  

ΣΧΕΤ.:  α) το από 5/4/2022 αίτημα του οικονομικού φορέα «Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ- Ε.ΞΕΝΙΟΣ ΟΕ» το οποίο υπεβλήθη 

μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
β) Το από 28/3/22 έγγραφό της Επιτροπής διαγωνισμού, προς τον Οικονομικό φορέα «Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ- Ε.ΞΕΝΙΟΣ 

ΟΕ»,   
γ) Το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4782/2021 (με ισχύ την 

01/6/2021). 
 

    Σύμφωνα με το (β) σχετικό ζητήθηκαν από τον Οικονομικό φορέα «Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ- Ε.ΞΕΝΙΟΣ ΟΕ», 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. 124022», μετά τον 

έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανωτέρω Οικονομικού φορέα, το οποίο έχει ως 

εξής: 

«Στην κατάσταση εκτελεσθέντων συμβάσεων κατά την τελευταία τριετία (2018, 2019 και 2020): α) η περιγραφή 

δεν είναι αναλυτική, β) δεν υπάρχει 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 και δ) αναγράφονται γενικά όλες τις συμβάσεις συντήρησης και επισκευής 

οχημάτων και μηχανημάτων, χωρίς διαχωρισμό των εκτελεσθεισών συμβάσεων που αφορούν σε Συντήρηση και 

Επισκευή υπερκατασκευών ανατρεπόμενων οχημάτων με ή χωρίς αρπάγη (τμήμα 3) και  Συντήρηση και επισκευή 

υπερκατασκευών βυτιοφόρων οχημάτων (τμήμα 4).  Κατόπιν αυτών, δεν μπορεί να κριθεί εάν το αντικείμενο των 

εκτελεσθέντων συμβάσεων συμπίπτει με τα τμήματα 3και 4 της παρούσας συμφωνίας – πλαίσιο.  Επίσης, στην 

κατάσταση εκτελεσθέντων συμβάσεων, έχει συμπεριλάβει και έτη  τα οποία δεν εξετάζονται.  

Η υπ’ αριθ. πρωτ. 3331/22-12-2020 κοινοποίηση γνωστοποίηση λειτουργίας δεν αναφέρεται σε Συντήρηση 

αρπάγης (τμήμα 3) καθώς και σε συντήρηση βυτιοφόρου (τμήμα 4).  

Από τον πίνακα προσωπικού τον οποίο έχει κατατεθεί δεν προκύπτει ότι απασχολεί μηχανοτεχνίτη, όπως 

απαιτείται για τα τμήματα 3 και 4 από το άρθρο 22.6 παρ. 3 της διακήρυξης». 

Κατόπιν των ανωτέρω, εκλήθη όπως εντός δέκα ημερών, συμπληρώσει και αποσαφηνίσει με την κατάθεση όλων 

των αποδεικτικών στοιχείων, τις ανωτέρω διαπιστώσεις. 
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      Ο οικονομικός φορέας «Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ- Ε.ΞΕΝΙΟΣ ΟΕ» με το από 5/4/2022 αίτημά του,  με θέμα «Παράταση 

χρόνου για την κατάθεση των δικαιολογητικών για τον ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο ¨Συντήρηση και επισκευή 

οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού με αρ. συστήματος 124022», αναγράφει τα 

εξής: 

«Σε συνέχεια του εγγράφου της υπηρεσία σας με Α.Π 4625 αιτούμαστε να 

παραταθεί ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών καθώς βρισκόμαστε 

στην δυσάρεστη θέση να μην ανταποκριθούμε στα χρονικά περιθώρια της 

υποβολής των δικαιολογητικών. Ο όγκος των εγγράφων είναι αρκετά 

μεγάλος ώστε να συγκεντρωθεί και να αρχειοθετηθεί ψηφιακά σε αρχεία. 

Επίσης υπάλληλος ο οποίος ασχολείται με την παρούσα διακήρυξη βρίσκεται 

σε καραντίνα λόγω κρούσματος». 

Στον Ν.4412/2016 άρθρο 103 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ¨πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών¨ 

αναφέρεται ότι :  

«..Αν μετά την πρόσκληση υποβολής, του προσωρινού αναδόχου, των δικαιολογητικών κατακύρωσης (τα οποία  

υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή μέσω του ΕΣΗΔΗΣ) δεν προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης  ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό 

ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει 

διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση 

της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για 

όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές». 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή διαγωνισμού διαπιστώνει τα εξής: 

1. Το από 5-4-2022 αίτημα του προσωρινού αναδόχου «Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ- Ε.ΞΕΝΙΟΣ ΟΕ» δεν συνοδεύεται από 

τα αποδεικτικά έγγραφα (όπως ορίζεται στην κείμενη  νομοθεσία) και 

2. Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο του αιτήματος του προσωρινού ανάδοχου, οι  ζητούμενες 

συμπληρώσεις και αποσαφηνίσεις, ουδεμία σχέση έχουν με την χορήγηση αυτών, από Δημόσιες αρχές. 

 
      Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΚΑΤΟΓΛΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑΜΠΑΤΗ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ 

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 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 
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των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.» 

Βάσει των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 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. η’ παρ.1 περιπτ. στ και ζ παρ.1 περιπτ. στ και ζ του Ν. 

3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 

με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, 

4. Τα άρθρα 103  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4782/2021 (με ισχύ την 01/6/2021) 

και 102 του Ν. 4412/2016,  

5. Tις υπ΄αριθμ. 132/2021 (ΑΔΑ: 6ΓΕΑΩΗ8-ΙΟ7) , 246/2021 (ΑΔΑ: 6ΖΛΤΩΗ8-ΩΛΩ) , 4/2022 και 

388/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,  

6. Την υπ΄αριθμ. 10/2021 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου (ΑΔΑΜ: 21REQ008562718), 

7. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 7939/19-05-2021 διακήρυξη Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 21PROC008630584),  

8. Το από 3-8-20211ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» του άνω διαγωνισμού,  

9. Το από 12-8-2021 2ο πρακτικό αξιολόγησης των φακέλων των οικονομικών προσφορών,  

10. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 15413/6-10-2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης,  

11. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. εισερχ. 907/20-1-2022 απόφασης του 1ο Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών  

12. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. εισερχ. 2747/23-2-2022 πρακτικό του 1ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών,  

13. Το από 5-4-2022 αίτημα  του υποψήφιου αναδόχου «Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ- Ε.ΞΕΝΙΟΣ ΟΕ»,  

                                                     μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Απορρίπτει το από 5/4/2022 αίτημά του προσωρινού αναδόχου «Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ- Ε.ΞΕΝΙΟΣ ΟΕ»,  

με θέμα «Παράταση χρόνου για την κατάθεση των δικαιολογητικών για τον ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο 

¨Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού σύμφωνα 

με την γνώμη της επιτροπής διαγωνισμού που διαπιστώνει τα εξής : 

1. Το από 5-4-2022 αίτημα του προσωρινού αναδόχου «Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ- Ε.ΞΕΝΙΟΣ ΟΕ» δεν 

συνοδεύεται από τα αποδεικτικά έγγραφα (όπως ορίζεται στην κείμενη  νομοθεσία) και 

2. Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο του αιτήματος του προσωρινού ανάδοχου, οι  ζητούμενες 

συμπληρώσεις και αποσαφηνίσεις, ουδεμία σχέση έχουν με την χορήγηση αυτών, από Δημόσιες 

αρχές. 
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 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 114/2022 

            Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 8ης Συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής την  

13ην Απριλίου 2022 

Ψυχικό, 15-4-2022 

                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Ξυριδάκης Παντελής  

Χανακούλας Αθανάσιος  

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα  

 

                 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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