
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 27ην του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:30’ 

π.μ. ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11230/22-7-2022 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 έξι (6) και απών ένας  (1)  ήτοι ο κ. Χαροκόπος Παντελής. 

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

κ. Χανακούλας Αθανάσιος. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου 

Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο), περί λήψης των αποφάσεων των πάσης 

φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων 

νομικών τους προσώπων.  

 

Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν δια ζώσης  ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γαλάνης και οι 

δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζέππου- Χαρλαύτη Ελένη, Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα και Χανακούλας Αθανάσιος, 
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ενώ με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Παπαχρόνης 

Γεώργιος και Ξυριδάκης Παντελής. 

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

Αλεξάνδρα Δρογγίτη.  

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

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 
ΘΕΜΑ  3o H.Δ. 

Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: 

“Προμήθεια, συντήρηση και επισκευή ελαστικών” χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης σε εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 32 παρ.2γ του Ν. 4412/2016. 

  

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Με την υπ’ αρ. 182/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΛΞΣΩΗ8-ΙΧΠ), εγκρίθηκαν: η 

διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την  ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια, 

συντήρηση και επισκευή ελαστικών”, οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αρ.12/2022 μελέτης της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, καθορίστηκαν οι 

όροι διακήρυξης του διαγωνισμού και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 182/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε εφαρμογή των 

διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 27 του ν.4412/2016 έγινε χρήση συντετμημένων προθεσμιών, δεδομένου ότι 

προηγήθηκαν δύο άγονοι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί άνω των ορίων και μία άγονη διαπραγμάτευση χωρίς 

δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με αντικείμενο την αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή ελαστικών. 

Ως εκ τούτου, η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανήλθε σε 15 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής 

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης, για λόγους επείγουσας ανάγκης: 

Βάσει της ως άνω απόφασης, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 8821/14-06-2022 διακήρυξη Δημάρχου, η 

προκήρυξη της οποίας απεστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 08-06-

2022 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13-06-2022. 

Στις 14-06-2022 δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ η προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22PROC010740677) 

καθώς και η διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010740814), η οποία και 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: 160984. 

Μέχρι την ολοκλήρωση της ως άνω διαγωνιστικής διαδικασίας είναι άμεση ανάγκη να συναφθεί 

σύμβαση για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια, συντήρηση και επισκευή ελαστικών”, για τους 

εξής λόγους που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ.19/2022 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου (ΑΔΑΜ: 22REQ010941621): 

 
 

Επειδή  

1. Η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς να μπορεί να προβλεφθεί ο χρόνος 

ολοκλήρωσής της. 

2. Δεν υπάρχει ενεργή σύμβαση για την προμήθεια, συντήρηση και επισκευή των ελαστικών για τις 

ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου μας. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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3. Οι φθορές των ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου είναι συχνές και 

απρόβλεπτες εξαιτίας των δρομολογίων τους, αφενός μεν στον χώρο υγειονομικής ταφής 

απορριμμάτων αφετέρου δε, σε δύσβατες περιοχές του Δήμου (τσιμεντένιες ανωφέρειες 

κατωφέρειες). 

4. Ο Δήμος μας δεν διαθέτει εφεδρικά οχήματα, διότι όλα τα οχήματα χρησιμοποιούνται στην 

υλοποίηση του καθημερινού προγράμματος αποκομιδής απορριμμάτων, οπότε η επισκευή ή 

αντικατάσταση των φθαρμένων ελαστικών που παρουσιάζει το κάθε όχημα και μηχάνημα 

πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα διότι δεν θα μπορεί να εκτελεστεί το έργο της αποκομιδής.  

5. Ο Δήμος μας δεν διαθέτει Δημοτικό Συνεργείο με ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό και 

εξειδικευμένους τεχνίτες. Στον Δήμο μας υπηρετεί μόνο ένας υπάλληλος με ειδικότητα 

μηχανοτεχνίτη.  

6. Η επισκευή ή αντικατάσταση των ελαστικών διασφαλίζει την προστασία και την ασφάλεια των 

υπαλλήλων που επιβαίνουν στα εν λόγω οχήματα. Επιπροσθέτως, πέρα από το προφανές 

χαρακτηριστικό των ελαστικών  που είναι το κράτημα και η πρόσφυση στο δρόμο, τα ελαστικά 

έχουν άμεση συμμετοχή και στο φρενάρισμα. Δεδομένου ότι το φρενάρισμα με φθαρμένα 

ελαστικά αυξάνει τις αποστάσεις φρεναρίσματος όχι γραμμικά, αλλά γεωμετρικά και μάλιστα σε 

βαριά οχήματα, όπως είναι η πλειονότητα των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, το 

αποτέλεσμα της μη επισκευής ή αντικατάστασης των ελαστικών εγκυμονεί κινδύνους 

πρόκλησης σοβαρών ατυχημάτων. 

7. Η διατήρηση του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου σε αξιόμαχη κατάσταση 

επιβάλει την άμεση αντιμετώπιση των φθορών των ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων 

του Δήμου, οι οποίες προκύπτουν κυρίως από την καθημερινή τους χρήση αλλά και τη χρήση με 

εντατικούς ρυθμούς λόγω έκτακτων καταστάσεων που παρουσιάζονται.  

 

Βάσει των ανωτέρω, πριν τη λήψη σχετικής απόφασης θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν τα εξής:  

1. η υποχρέωση του Δήμου παροχής προς τους πολίτες υπηρεσιών καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων 

για την προστασία του μείζονος αγαθού της δημόσιας υγείας, ειδικά την περίοδο που διανύουμε, στο 

πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων δυσμενών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19. 

2. Ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών ατυχημάτων σε περίπτωση μη αντικατάστασης ή επισκευής των 

ελαστικών οποιουδήποτε οχήματος ή μηχανήματος έργου του Δήμου. 

3. οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περιπτ. ζ’ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες: «Η 

Οικονομική Επιτροπή 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.»  

4. οι διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2γ του N.4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες:  

«Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στο μέτρο που είναι απολύτως 

απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για 

την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις 

ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που 
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επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν 

πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη». 

5. οι διατάξεις του άρθρου 32Α παρ.1 και 2 του ν.4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες:  

«1.Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 22, περί κανόνων που 

εφαρμόζονται στις επικοινωνίες, του άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του 

ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων, και των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 79, 

περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32, περί 

προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση: 

α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με την 

περ. β’ της παρ. 2, την παρ. 3, την περ. β’ της παρ. 4 και την παρ. 6, 

β) όπου η ανάθεση έχει επείγοντα χαρακτήρα σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2, ή 

γ) όπου η συναλλαγή αφορά σε προμήθεια αγαθών που είναι εισηγμένα και αγοράζονται σε 

χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 4. 

2.Στις περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε 

ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από 

γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

άρθρο 221, περί οργάνων διενέργειας ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, και εισηγείται 

προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. Ειδικά 

στην περίπτωση που συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β’ της παρ. 1 ως γνωμοδοτικό όργανο μπορεί 

να ορίζεται και η αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής. 

6. οι διατάξεις του άρθρου 54 παρ.7 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες: «Οι τεχνικές προδιαγραφές 

καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 

61, περί έναρξης διαδικασίας σύναψης σύμβασης.» 

7. η 220/18-07-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας 

με την επωνυμία «ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ», ως προσωρινός ανάδοχος του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού για την  ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια, συντήρηση και επισκευή 

ελαστικών”, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός συμμετέχων .  

Με βάση τα προεκτεθέντα και προκειμένου ο Δήμος να εκπληρώσει την υποχρέωση παροχής προς τους πολίτες 

υπηρεσιών καθαριότητας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και ειδικά την 

περίοδο που διανύουμε, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων δυσμενών συνεπειών του κορωνοϊού 

COVID-19 καθώς και την αποφυγή σοβαρών ατυχημάτων, απαιτείται να συναφθεί σχετική σύμβαση, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.19/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου του Δήμου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας ανέρχεται μέχρι του ποσού των 12.096,77 € πλέον Φ.Π.Α. 

24% (=2.903,23 €), ήτοι μέχρι του συνολικού ποσού των 15.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 Η Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, υποβάλλει για έγκριση τις τεχνικές 

προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 19/2022 μελέτης, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και εισηγείται 

τους όρους της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια, συντήρηση και 

επισκευή ελαστικών”, ως εξής: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
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Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ενδιαφέρεται να αναθέσει την  προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια, 

συντήρηση και επισκευή ελαστικών”.  

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης εκδόθηκαν οι εξής αποφάσεις ανάληψης 

υποχρέωσης: 

Η υπ’ αρ.541/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και 

διατέθηκε πίστωση ποσού 1.240,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6671.0001, του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου του οικονομικού έτους 2022. 

Η υπ’ αρ.542/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και 

διατέθηκε πίστωση ποσού 8.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6671.0001, του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου του οικονομικού έτους 2022. 

Η υπ’ αρ.543/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και 

διατέθηκε πίστωση ποσού 620,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6263.0001, του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου του οικονομικού έτους 2022. 

Η υπ’ αρ.544/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και 

διατέθηκε πίστωση ποσού 4.020,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6263.0002, του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου του οικονομικού έτους 2022. 

Η υπ’ αρ.545/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και 

διατέθηκε πίστωση ποσού 620,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6264.0001, του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου του οικονομικού έτους 2022. 

Με την υπ’ αριθμ. ………. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε:  

α) η ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια, συντήρηση και επισκευή ελαστικών” 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 

12.096,77 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (=2.903,23 €), ήτοι μέχρι του συνολικού ποσού των 15.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος των  Κ.Α. 10.6671.0001, 20.6671.0001, 10.6263.0001, 

20.6263.0002 και 20.6264.0001 του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2022, 

δεδομένου ότι η συγκεκριμένη προμήθεια 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  και την αποφυγή 

σοβαρών ατυχημάτων. 

β) εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ.19/2022 μελέτης της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου, η οποία επισυνάπτεται στην 

παρούσα πρόσκληση και 

γ) καθορίστηκαν οι όροι της διαπραγμάτευσης  
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι τη σύναψη νέας 

σχετικής σύμβασης ή μέχρι εξάντλησης του οικονομικού της αντικειμένου (όποιο από τα δύο επέλθει 

πρώτο), οπότε η σύμβαση θα λυθεί αυτοδίκαια.  

Με βάση τα ανωτέρω καλείστε να αποστείλετε στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου 

(Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 2ο όροφο) σχετική προσφορά για την ανωτέρω σύμβαση (υπ’ 

όψιν του Προέδρου της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 

19/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου το 

αργότερο μέχρι τις …./../2022.  

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής : 

1. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιέχει τα εξής δικαιολογητικά: 

1.1 Όλα τα αποδεικτικά μέσα (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) που αναφέρονται στην παράγραφο 

2.2.9.2 της υπ’ αριθμ.πρωτ.8821/14-06-2022 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 22PROC010740814), η οποία 

επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. 

1.2 Τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο άρθρο 4 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της 

υπ΄αριθμ.12/2022 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. 

2  Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα 

περιλαμβάνει το «‘Εντυπο οικονομικής προσφοράς», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα 

πρόσκληση. 

 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει: 

α) την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια, συντήρηση και επισκευή ελαστικών” 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 12.096,77 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 

(=2.903,23 €), ήτοι μέχρι του συνολικού ποσού των 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος 

των  Κ.Α. 10.6671.0001, 20.6671.0001, 10.6263.0001, 20.6263.0002 και 20.6264.0001 του προϋπολογισμού 

εξόδων του οικονομικού έτους 2022, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη προμήθεια 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 και την 

αποφυγή σοβαρών ατυχημάτων. 

β) τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 19/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου, 

γ) τους όρους της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια, συντήρηση και 

επισκευή ελαστικών” χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ως αναφέρονται στην εισήγηση, 

δ) την αποστολή της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση προς τον προσωρινό ανάδοχο του ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού για την  ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια, συντήρηση και επισκευή ελαστικών” 
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ε)  την συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται να οριστεί η κ. Ζήκα Μαγδαληνή.  

Αναπληρωτής του/της Προέδρου προτείνεται να οριστεί η κ. Τοκάτογλου Καλλιόπη.  

Η παραπάνω Επιτροπή θα διενεργήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και θα εισηγείται προς το 

αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης.  

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.  

Παρακαλώ την 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.1 περιπτ. ζ’ του Ν. 3852/2010, 

όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020, 

4. Τις διατάξεις των άρθρων, 27 παρ. 3, 44, 54 παρ.7, 189 και του άρθρων 32 παρ.2γ, 32Α παρ.1 και 2 

του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

5. Τις υπ’ αριθμ. 182/2022 και 220/18-07-2022  αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,  

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8821/14-06-2022 διακήρυξη Δημάρχου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13-06-2022, 

7. Την δημοσίευση της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ ( ΑΔΑΜ: 22PROC010740677), 

8. Την ανάρτηση της διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 22PROC010740814) στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

με αύξοντα αριθμό συστήματος: 160984, 

9. Την  υπ΄ αριθμ. 12/2022  μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,  

Περιβάλλοντος & Πρασίνου, 

10. Τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 19/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου και τους όρους της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της 

προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια, συντήρηση και επισκευή ελαστικών”,  

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Ειδικότητα 

1 Ζήκα Μαγδαληνή  Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ  

2 Λεονταρίτης Διονύσιος  Διοικητικός ΤΕ 

3 Μπενέτος Στέφανος  Μηχανοτεχνίτης ΔΕ  

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 Τοκάτογλου Καλλιόπη  Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ  

2 Καλογερόπουλος Ευστάθιος Διοικητικός ΔΕ 

3 Μπαγλαντζή Ζωή  Διοικητικός ΔΕ  

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 

Eγκρίνει: 

α) Tην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια, συντήρηση και επισκευή ελαστικών” 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 12.096,77€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

(=2.903,23 €), ήτοι μέχρι του συνολικού ποσού των 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος 

των  Κ.Α. 10.6671.0001, 20.6671.0001, 10.6263.0001, 20.6263.0002 και 20.6264.0001 του προϋπολογισμού 

εξόδων του οικονομικού έτους 2022, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη προμήθεια 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 και την 

αποφυγή σοβαρών ατυχημάτων. 

 

β) Tις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 19/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου, 

 

γ) Tους όρους της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια, συντήρηση και 

επισκευή ελαστικών” χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ως αναφέρονται στην εισήγηση, 

 

δ) Tην αποστολή της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση προς τον προσωρινό ανάδοχο του ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού για την  ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια, συντήρηση και επισκευή ελαστικών”. 

 

ε)  Tη συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ. Ζήκα Μαγδαληνή.   

Αναπληρωτής του/της Προέδρου ορίζεται η κ.Τοκάτογλου Καλλιόπη.  

Η παραπάνω Επιτροπή διενεργεί τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και εισηγείται προς το αποφαινόμενο 

όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης.  

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.  

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Ειδικότητα 

1 Ζήκα Μαγδαληνή  Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ  

2 Λεονταρίτης Διονύσιος  Διοικητικός ΤΕ 

3 Μπενέτος Στέφανος  Μηχανοτεχνίτης ΔΕ  

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 Τοκάτογλου Καλλιόπη  Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ  

2 Καλογερόπουλος Ευστάθιος Διοικητικός ΔΕ 

3 Μπαγλαντζή Ζωή  Διοικητικός ΔΕ  
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 237/2022 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 18ης Συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής  

την 27ην Ιουλίου 2022 

Ψυχικό, 01-08-2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                             ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος  

Ξυριδάκης Παντελής 

Χανακούλας Αθανάσιος  
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