
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα την 27ην του μηνός Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
14.00΄ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6029/21-4-2022 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 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 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.  Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη , Γκιζελή Αλίκη  και Παπαχρόνης Γεώργιος. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. 
Μάντακα Στυλιανή.
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O Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ.
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για την παροχή της 

υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων»  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.

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:
1. Την υπ’ αριθμ.31/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΞΛ1ΩΗ8-ΘΡΧ), με την οποία 

εγκρίθηκαν: 
α) η ανάθεση παροχής της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων» με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 
4412/2016 (Α’ 147), μέχρι τη σύναψη νέας σχετικής σύμβασης ή μέχρι εξάντλησης του οικονομικού της 
αντικειμένου (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο), μέχρι του ποσού των 28.250,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 
(=6.780,00 €), ήτοι μέχρι του συνολικού ποσού των 35.030,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε 
βάρος του Κ.Α. 20.6264.0002 του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2022, δεδομένου ότι η 
συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας κρίνεται απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία των 
παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και κατά 
συνέπεια για την διασφάλιση του μείζονος αγαθού της δημόσιας υγείας.
β) οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 1/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου 
γ) οι όροι της διαπραγμάτευσης 
δ)Η συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

2. Το από 19-04-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης  για την ανάθεση παροχής της 
υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων», το οποίο έχει ως ακολούθως:

«Στη Φιλοθέη σήμερα την 19/04/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Κατάστημα  επί της οδού Καλλιγά 31 Φιλοθέη, η επιτροπή διαπραγμάτευσης η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 2380/17-2-2022 (αρ. απόφ. 33/14-2-2022) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής (ΑΔΑ : 66ΡΑΩΗ8-3Σ2) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας «Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. Εμπορική – 
Τεχνική Εταιρεία  Αντιπροσωπειών - Εισαγωγών» στο πλαίσιο ανάθεσης, με την διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, παροχής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων» χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Καλλιόπη Τοκάτογλου Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. – Πρόεδρος 
2) Αικατερίνη Παραμπάτη Μηχανολόγος  Μηχανικός  Π.Ε.– Μέλος 
3) Ζωή Μπαγλατζή ΔΕ Πληροφορικής - Μέλος 

1. Με την υπ΄ αριθμ. 31/4-2-2022 (ΑΔΑ: ΨΞΛ1ΩΗ8-ΘΡΧ)απόφασή  της η Οικονομική Επιτροπή, ενέκρινε:
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α) Την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων» με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 
4412/2016(Α΄147), μέχρι τη σύναψη νέας σχετικής σύμβασης ή μέχρι εξάντλησης του οικονομικού της 
αντικειμένου (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο), μέχρι του ποσού των 28.250,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 
(=6.780,00 €) ήτοι μέχρι του συνολικού ποσού των 35.030,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε 
βάρος του Κ.Α. 20.6264.0002 του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2022, δεδομένου ότι η 
συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας κρίνεται απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία των 
παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών καθαριότητας και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και κατά 
συνέπεια για την διασφάλιση του μείζονος αγαθού της δημόσιας υγείας.
β) Τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αρ. 1/2022 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
γ) Τους όρους της διαπραγμάτευσης για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων» 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ως αναφέρονται στην εισήγηση και 
δ) την συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης

2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής στάλθηκε στον οικονομικό φορέα «Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε.Β.Τ.Ε. Εμπορική – Τεχνική Εταιρεία  Αντιπροσωπειών - Εισαγωγών» η με αριθ. πρωτ. 4833/31-3-2022  
πρόσκληση Δημάρχου. Με την εν λόγω πρόσκληση κλήθηκε ο οικονομικός φορέας να αποστείλει, στο 
Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 2ο όροφο), σχετική προσφορά, 
για την ανωτέρω σύμβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 1/2022 μελέτη της Δ/νσης 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου το αργότερο μέχρι τις 12/04/2022.

Ο ανωτέρω οικονομικός φορέας κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς 
με αρ. πρωτ. 5448/12-4-2022 συνεπώς, η κατάθεση του φακέλου είναι εμπρόθεσμη.
Εντός του φακέλου προσφοράς ήταν δύο σφραγισμένοι φάκελοι ο ένας με την ένδειξη «δικαιολογητικά 
συμμετοχής» και ο άλλος με την ένδειξη «οικονομική προσφορά», όπως προβλέπεται στην ανωτέρω 
πρόσκληση, όλοι οι φάκελοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή.  

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία «Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. 
Εμπορική – Τεχνική Εταιρεία  Αντιπροσωπειών - Εισαγωγών» υπέβαλε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, όπως αναγράφονται στην αναφερόμενη πρόσκληση.
Κατόπιν αυτών η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο με την ένδειξη «οικονομική προσφορά» και 
διαπίστωσε ότι ο ανωτέρω οικονομικός φορέας προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 5% ανά ώρα εργασίας και 
10% επί της αξίας των τιμών των ανταλλακτικών & αναλωσίμων για το τμήμα 6 «Συντήρηση και επισκευή 
σαρώθρων».
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή:
 Να ανατεθεί η παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων», μέχρι τη σύναψη νέας 
σχετικής σύμβασης ή μέχρι εξάντλησης του οικονομικού της αντικειμένου (όποιο από τα δύο επέλθει 
πρώτο), μέχρι του ποσού των 28.250,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% στην εταιρεία ««Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε.Β.Τ.Ε. Εμπορική – Τεχνική Εταιρεία  Αντιπροσωπειών - Εισαγωγών» η οποία προσέφερε ποσοστό 
έκπτωσης 5% ανά ώρα εργασίας και 10% επί της αξίας των τιμών των ανταλλακτικών & αναλωσίμων».
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Ύστερα από τα παραπάνω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει: 
1. Το από 19-04-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την παροχή της υπηρεσίας 

«Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων» 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 «Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων» , μέχρι του συνολικού ποσού των 35.030,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.0002, μέχρι τη σύναψη νέας 
σχετικής σύμβασης ή μέχρι εξάντλησης του οικονομικού της αντικειμένου (όποιο από τα δύο 
επέλθει πρώτο), στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε., 
Λένορμαν 210-Αθήνα Τ.Κ. 104 43, ΑΦΜ: 094079008– ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ο οποίος προσέφερε 
ποσοστό έκπτωσης 5% επί της ενιαίας βασικής τιμής της εργατοώρας του τμήματος 6: 
Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων της υπ’ αριθμ. 10/2021 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου και ποσοστό έκπτωσης 10% επί των τιμών των 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων.

 Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομική 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 παρ. 1 του Ν. 4735/2020,

4. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ’ του Ν. 4412/2016, 
5.  Την  υπ’ αριθμ. 31/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  (ΑΔΑ: ΨΞΛ1ΩΗ8-ΘΡΧ),  

6. 6. Την υπ’ αριθμ. 1/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου,

7. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 4833/31-3-2022 πρόσκληση Δημάρχου, 
8. Το  υπ΄αριθμ. πρωτ. 5448/12-4-2022  φάκελο της εταιρείας «Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. 

Εμπορική – Τεχνική Εταιρεία  Αντιπροσωπειών - Εισαγωγών»,  
9. Το από 19-4-2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, 

μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA

Εγκρίνει : 
1. Το από 19-04-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την παροχή της υπηρεσίας 

«Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων» 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.
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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 «Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων» , μέχρι του συνολικού ποσού των 35.030,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.0002, μέχρι τη σύναψη νέας 
σχετικής σύμβασης ή μέχρι εξάντλησης του οικονομικού της αντικειμένου (όποιο από τα δύο 
επέλθει πρώτο), στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε., 
Λένορμαν 210-Αθήνα Τ.Κ. 104 43, ΑΦΜ: 094079008– ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ο οποίος προσέφερε 
ποσοστό έκπτωσης 5% επί της ενιαίας βασικής τιμής της εργατοώρας του τμήματος 6: 
Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων της υπ’ αριθμ.10/2021 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου και ποσοστό έκπτωσης 10% επί των τιμών των 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 126/2022

            Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

             
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 9ης Συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής την 
27ην Απριλίου 2022
Ψυχικό, 4-5-2022

                 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα 
Γκιζελή Αλίκη
Παπαχρόνης Γεώργιος 

                 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Κόγου  Γεωργία
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