
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 9ην του μηνός Μαΐου  του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00΄ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  6430/5-5-2022 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. 

Τον απόντα κ. Ξυριδάκη 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. 

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 η κ. Μάντακα 
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Στυλιανή. 

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

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ. 

Έγκριση σύναψης 1ης εκτελεστικής σύμβασης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5872/19-04-2022 συμφωνίας – 

πλαίσιο διάρκειας 4 ετών με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ» για το τμήμα 1: Συντήρηση και επισκευή πλαισίων φορτηγών οχημάτων (μηχανικών & 

ηλεκτρολογικών μερών, φανοποιϊας, κτλ.) της υπ’ αρ. πρωτ. 7939/19-05-2021 διακήρυξης με τον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία: ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα  ο Πρόεδρος είπε:  

Ο Δήμος μας έχει συνάψει τη συμφωνία – πλαίσιο του θέματος με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 

συντήρησης και επισκευής πλαισίων φορτηγών οχημάτων (μηχανικών & ηλεκτρολογικών μερών, φανοποιϊας, 

κτλ.) (τμήμα 1 της υπ’ αρ.πρωτ.7939/19-05-2021 διακήρυξης), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.10/2021 μελέτη της 

Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και τις διατάξεις της Συμφωνίας – Πλαίσιο.  

Η μέγιστη αξία της τετραετούς συμφωνίας – πλαίσιο για το τμήμα 1: Συντήρηση και επισκευή πλαισίων 

φορτηγών οχημάτων (μηχανικών & ηλεκτρολογικών μερών, φανοποιϊας, κτλ.), βάσει της οικονομικής 

προσφοράς του αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό των 590.040,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (731.649,60 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης) με ποσοστό μέσης έκπτωσης 50,83% ανά 

ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών & αναλωσίμων. 

 Εντός της διάρκειας των τεσσάρων ετών της συμφωνίας – πλαίσιο θα υπογράφονται επί μέρους 

εκτελεστικές συμβάσεις με τις οποίες θα καθορίζεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο κατά περίπτωση. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της συμφωνίας – πλαίσιο «Η δαπάνη κάθε εκτελεστικής σύμβασης θα 

υπολογίζεται βάσει των οριζόμενων στο Παράρτημα ΙΙΙ (:Ενδεικτικές μέγιστες τιμές μονάδας ανά συνήθη 

εργασία) της υπ’ αρ. πρωτ. 7939/19-05-2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC008630584), της οικονομικής 

προσφοράς του «Αναδόχου», ο οποίος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 56% (πενήντα έξι τοις εκατό) επί της 

ενιαίας βασικής τιμής της εργατοώρας του τμήματος 1 και ποσοστό έκπτωσης 45% (σαρανταπέντε τοις εκατό) 

επί της αξίας των τιμών των ανταλλακτικών, των εκάστοτε ισχυόντων τιμοκαταλόγων των γνήσιων ή εφάμιλλης 

ποιότητας ανταλλακτικών & αναλωσίμων και θα ορίζεται ρητώς, στην πρόσκληση για την υπογραφή της κάθε 

εκτελεστικής σύμβασης όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά την ενδεχόμενη διαβούλευση μεταξύ αναδόχου και 

αναθέτουσας αρχής και τη σχετική έγκριση από το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής».  

Βάσει των ανωτέρω η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία δηλ. η Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου αιτείται την έγκριση σύναψης της 1ης εκτελεστικής σύμβασης, της υπ’ 

αριθμ.πρωτ.5872/19-04-2022 συμφωνίας – πλαίσιο διάρκειας 4 ετών με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» για το τμήμα 1: Συντήρηση και επισκευή πλαισίων φορτηγών 

οχημάτων (μηχανικών & ηλεκτρολογικών μερών, φανοποιϊας, κτλ.) της υπ’ αρ.πρωτ.7939/19-05-2021 

διακήρυξης, η συμβατική δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε 37.768,53 ευρώ  υμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

σε βάρος του ΚΑ 20.6263.0002 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 

του Δήμου του οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ''ΜΙΕΤΣΕΛ'' - 1η εκτελεστική για το τμήμα 1   

Τίτλος τμήματος.: Συντήρηση και επισκευή πλαισίων φορτηγών οχημάτων 

(μηχανικών & ηλεκτρολογικών μερών, φανοποιϊας, κτλ.)   

α/α 
Αρ. κυκλοφορίας 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ - 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

Ποσό Οικονομικής 
προσφοράς για εργασία με 

έκπτωση 56% συμπερ.  
Του Φ.Π.Α. 

Ποσό Οικονομικής 
προσφοράς για ανταλλακτικά 
με έκπτωση 45% συμπερ. Του 

Φ.Π.Α. 

Συνολικά με Φ.Π.Α. 24% 

1 ΚΗΗ 8855 
                          1.404,92 

€                            5.355,75 €                            6.760,67 €  

2 ΚΗΙ 9557                          608,34 €                           905,36 €                            1.513,70 €  

3 ΚΗΙ 5814                          190,96 €                           740,65 €                           931,61 €  

4 ΚΗΙ 6654 
                                81,84 

€                           158,91 €                           240,75 €  

5 ΚΗΟ 6414                          785,66 €                            1.905,51 €                            2.691,17 €  

6 ΚΗΟ 6379                          264,62 €                           765,20 €                            1.029,82 €  

7 KHO 6415 
                                27,28 

€                           115,26 €                           142,54 €  

8 KHH 8855 
                                87,30 

€                                  98,21 €                           185,51 €  

9 KHH 5183                          422,84 €                           416,70 €                           839,54 €  

10 ΚΗΟ 6437                         780,21 €                            3.237,45 €                            4.017,66 €  

11 ΚΗΟ 6372                          368,28 €                           534,69 €                           902,97 €  

12 ΚΗΙ 9557 
                                54,56 

€                                  96,84 €                           151,40 €  

13 ΚΗΟ 6271                          272,80 €                            1.218,73 €                            1.491,53 €  

14 ΚΗΟ 6372                          245,52 €                           647,90 €                           893,42 €  

15 ΚΗΗ 1349                          401,02 €                            1.771,84 €                            2.172,86 €  

16 ΚΗΟ 6303                          341,00 €                           629,83 €                           970,83 €  

17 ΚΗΙ 5814                          600,16 €                           643,13 €                            1.243,29 €  

18 ΚΗΙ 6132                          717,46 €                           464,44 €                            1.181,90 €  

19 ΚΗΗ 8853 
                                95,48 

€                           272,47 €                           367,95 €  

20 ΚΗΙ 6654 
                                54,56 

€                                  25,23 €                                  79,79 €  

21  ΚΗΗ 6243                             275,53 €                           275,53 €  

22  ΚΗΟ 6437  
                          2.918,96 

€                           505,36 €                            3.424,32 €  

23  ΚΗΗ 5933                           799,30 €                            3.964,83 €                            4.764,13 €  

24  ΚΗΗ 5183                             180,73 €                           180,73 €  

25  ΚΗΟ 6414                             479,79 €                           479,79 €  

26  ΚΗΙ 6654                           261,89 €                           573,23 €                           835,12 €  

   ΣΥΝΟΛΑ                     11.784,96 €                      25.983,57 €                      37.768,53 €  

 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.6252/2022 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας 

Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με την υπ’ αρ.402/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 

9ΑΔΑΛΩΗ8-ΖΓΘ) εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους 37.768,53 ευρώ για την πληρωμή της 

δαπάνης σε βάρος του ΚΑ 20.6263.0002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.   

 Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. ζ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει:  

«Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 
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οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και 

γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] 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.» 

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

4. Τις διατάξεις των άρθρων 44 και 189 του Ν. 4412/2016,  

5. Tην υπ΄αριθμ. 7939/19-5-2021 διακήρυξης Δημάρχου, 

6. Την 1η εκτελεστική  σύμβαση, της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5872/19-04-2022 συμφωνίας – πλαίσιο 

διάρκειας 4 ετών με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ», 

7. Το υπ’ αριθμ. 6252/2022 τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου, 

8. Την υπ’ αριθμ. 402/2022 απόφαση ανάληψης  υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΑΔΑΛΩΗ8-ΖΓΘ), 

9. Την υπ’ αριθμ. 10/02021 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 

Εγκρίνει την σύναψη της 1ης εκτελεστικής σύμβασης, της υπ’ αριθμ.πρωτ.5872/19-04-2022 

συμφωνίας – πλαίσιο διάρκειας 4 ετών με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» για το τμήμα 1: Συντήρηση και επισκευή πλαισίων φορτηγών οχημάτων 

(μηχανικών & ηλεκτρολογικών μερών, φανοποιϊας, κτλ.) της υπ’ αρ.πρωτ.7939/19-05-2021 

διακήρυξης με τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η συμβατική δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε 37.768,53 ευρώ  

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σε βάρος του ΚΑ 20.6263.0002 με τίτλο «Συντήρηση και 

επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2022, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εισήγηση και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος στο 

αποφασιστικό της παρούσας απόφασης.  
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 138/2022 

            Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής την  

9ην Μαΐου 2022 

Ψυχικό, 11-5-2022 

                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

  

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος  

Χανακούλας Αθανάσιος 

 

                        ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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