
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 9ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

11:00΄, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2816/5-3-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,  

2. Χαροκόπο Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, απόντα 

3. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη,  

4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,  

5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία,  

6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο, απόντα, 

7. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, απούσα, ως μέλη,  

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

των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος.  

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

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  1Ο E.Η.Δ. 

Εξέταση της από 26/02/2018 προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν.3886/2010 της 

ατομικής επιχείρησης ΣΙΔΕΡΗΣ Ι.ΜΙΧΑΛΗΣ  κατά της υπ’ αριθμ. 19/2018 απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής 

Eισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Το έκτακτο συνίσταται στην ανάγκη εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής μέσα σε προθεσμία 

δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία άσκησής της (26/02/2018), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

4 του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 147 Α΄), για την επίσπευση ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την 

παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου», δεδομένου ότι 

η  συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας κρίνεται απολύτως αναγκαία για την διασφάλιση του μείζονος αγαθού της 

δημόσιας υγείας αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών. 

Με την υπ’ αριθμ. 19/2018 απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΙΟ2ΩΗ8-ΣΗΖ) η Οικονομική Επιτροπή, ενέκρινε: 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 51/9-3-2018 
Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 3180/13-3-2018 

τηλ.:  210 6794000  
fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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1. Το υπ’ αρ.πρωτ.1554/6-2-2018 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής περί ελέγχου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή της υπηρεσίας: 

«Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου». 

2. Την κήρυξη των προσωρινών αναδόχων: ΣΙΔΕΡΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ και Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε. ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ Ο.Ε. ως 

έκπτωτων και την κατάπτωση υπέρ του Δήμου της εγγύησης συμμετοχής  τους. 

3. την ανάδειξη της εταιρείας HATKAR SERVICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΑΚΟΣ ως προσωρινού αναδόχου του ως άνω διαγωνισμού για το 

τμήμα 5 της σύμβασης: «Επισκευή Πλαισίων Απορριμματοφόρων, Βυτιοφόρων, Φορτηγών (κλειστών, 

ανοιχτών ανατρεπόμενων ή μη ανατρεπόμενων) και πλαισίων Γερανών & Καλαθοφόρων Οχημάτων», η 

οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης είκοσι τρία τοις εκατό (23%) επί της ενδεικτικής δαπάνης για 

εργασία και ανταλλακτικά. 

4. την ανάδειξη της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως 

προσωρινού αναδόχου του ως άνω διαγωνισμού για τα τμήματα της σύμβασης 6: «Επισκευή 

Υπερκατασκευών Απορριμματοφόρων» και 7:«Επισκευή Υπερκατασκευών, Βυτιοφόρων, Φορτηγών 

(κλειστών, ανοιχτών ανατρεπόμενων ή μη ανατρεπόμενων) και απορριμματοκιβωτίων», η οποία 

προσέφερε ποσοστό έκπτωσης είκοσι τοις εκατό (20%) επί της ενδεικτικής δαπάνης για εργασία και 

ανταλλακτικά για τα τμήματα 6 και 7 της σύμβασης και 

5. την κήρυξη άγονου του διαγωνισμού για τα τμήματα της σύμβασης 2: «Επισκευή Σαρώθρων» και 3: 

«Επισκευή Φορτωτών». 

 

 Η ως άνω απόφαση κοινοποιήθηκε στις συμμετέχουσες εταιρείες με την ανάρτησή της στη 

διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων στις 

16/02/2018.  

 Στις 26/02/2018 υπεβλήθη ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ προδικαστική 

προσφυγή της ατομικής επιχείρησης ΣΙΔΕΡΗΣ Ι.ΜΙΧΑΛΗΣ  κατά της ως άνω απόφασης. 

Για την ως άνω προδικαστική προσφυγή έχει αποφανθεί σχετικά, η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων 

επί των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ.7/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 

6Θ3ΠΩΗ8-ΝΚΑ), στην από 08/03/2018 γνωμοδότησή της, η οποία έχει ως εξής: 

 «Στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού και στο γραφείο Προμηθειών, την 28 Φεβρουαρίου, 1, 2, 5, 6, 7 και 8 Μαρτίου 

2018 από ημέρα Τετάρτη έως και Πέμπτη και ώρα 08:00 συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων επί των 

διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

(αυτοκινήτων, οχημάτων κάθε είδους, μηχανημάτων έργου, ανταλλακτικών και αναλωσίμων αυτών καυσίμων- 

λιπαντικών) που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 7/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να 

γνωμοδοτήσει επί της από 26/02/2018 προδικαστικής προσφυγής που κατέθεσε εμπρόθεσμα η εκ των 

συμμετεχόντων στον υπ’ αριθμ. 40332 ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την συντήρηση και 

επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου, ατομική επιχείρηση «ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ» κατά της υπ’ αριθμ. 19/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού. 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1. ΛΑΦΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              Πρόεδρος 

2. ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ     Τακτικό Μέλος 

      3.   ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ          Τακτικό Μέλος 

 

     Η Επιτροπή, αφού προέβη σε επανεξέταση των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς οι οποίες 

έγιναν αποδεκτές και των όρων της  υπ’ αριθ. 5150/11-04-2017 διακήρυξης Δημάρχου και αφού εξέτασε την 

κατατεθείσα προδικαστική προσφυγή, στην οποία αναφέρεται ότι:  

 

ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 

II. ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 

Πρώτος Λόγος: Παράβαση των διατάξεων του Ν. 4412/2016 – Υπέρβαση των άκρων ορίων της διακριτικής 

ευχέρειας της διοίκησης 

Α) Κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016 (Κριτήρια επιλογής): «1. Τα 

κριτήρια επιλογής μπορεί να αφορούν: α)την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας, β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, γ) την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις 

συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4. Οι αναθέτουσες αρχές 

περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις συμμετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται ότι ο 

υποψήφιος ή ο προσφέρων διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές 

δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση 

σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης. […] 4. Όσον 

αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να Επιβάλλουν απαιτήσεις 

που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 

και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι αναθέτουσες αρχές 

μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, 

αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές 

ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι ο οικονομικός φορέας έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να 

επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης προμηθειών 

για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, η 

επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την 

εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της 

εμπειρίας και της αξιοπιστίας τους. 5. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις 

συμμετοχής που μπορεί να εκφράζονται ως ελάχιστα επίπεδα ικανότητας, καθώς και τα κατάλληλα αποδεικτικά 

μέσα, στην προκήρυξη σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος». 

Κατά δε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 (Αποδεικτικά μέσα): «Οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που 

αναφέρονται 

στις παραγράφους 2, 4 και 5 και στο Παράρτημα XII του Προσαρτήματος Α`, ως 
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απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της πλήρωσης των 

κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76», ενώ σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5 του 

ίδιου άρθρου: «5. Η τεχνική 

ικανότητα των οικονομικών φορέων μπορεί να αποδεικνύεται με έναν ή περισσότερους από τους τρόπους που 

αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α`, ανάλογα με τη φύση, την 

ποσότητα ή 

τη σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των αγαθών ή των υπηρεσιών». 

 

Επιπλέον, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Παράρτημα ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 

(ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, Μέρος ΙΙ: Τεχνική ικανότητα): «Αποδεικτικά στοιχεία των 

τεχνικών ικανοτήτων του οικονομικού φορέα, που αναφέρονται στο άρθρο 75: 

α) οι ακόλουθοι κατάλογοι: 

i) κατάλογος των εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία πενταετία, κατά μέγιστο όριο, συνοδευόμενος 

από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σημαντικότερων εργασιών’ όπου κριθεί απαραίτητο 

για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ότι θα 

λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών εργασιών που εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία πενταετία, 

ii) κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την 

τελευταία τριετία, κατά μέγιστο όριο, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου 

ή ιδιωτικού παραλήπτη. Όπου 

κριθεί απαραίτητο για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν 

να ορίζουν ότι θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών 

αγαθών ή υπηρεσιών που παραδόθηκαν ή εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία τριετία, 

β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για 

δημόσιες συμβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου, 

γ) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο οικονομικός φορέας για την 

εξασφάλιση της ποιότητας και των μέσων μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του, 

δ) αναφορά του τρόπου διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και των συστημάτων ανίχνευσης που θα είναι 

σε θέση να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 

ε) εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύνθετα ή, κατ' εξαίρεση, πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, έλεγχος διενεργούμενος από την αναθέτουσα αρχή ή, εξ ονόματος της, από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών, με 

την επιφύλαξη της συναίνεσης του οργανισμού αυτού- ο έλεγχος αυτός αφορά το παραγωγικό δυναμικό του 

προμηθευτή ή τις τεχνικές ικανότητες του παρόχου υπηρεσιών και, όπου κριθεί απαραίτητο, τα μέσα μελέτης 

και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας, 

στ) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη ή 

των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αξιολογούνται ως κριτήριο 

ανάθεσης, 

ζ) αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης, 
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η) δήλωση στην οποία αναφέρονται το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών ή 

του εργολήπτη και ο αριθμός των στελεχών της επιχείρησής του κατά τα τελευταία τρία χρόνια, 

θ) δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο πάροχος 

υπηρεσιών ή ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβασης, 

ι) αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, 

ια) όσον αφορά τα προϊόντα που παρέχονται: i) δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των 

οποίων πρέπει να μπορεί να βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής, ii) πιστοποιητικά 

εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των αγαθών, επαληθευόμενη με παραπομπές σε 

ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα». 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20 Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ: «Κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 

80 του ν. 4412/2016, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα 

λοιπά αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, ως απόδειξη της μη 

ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 του νόμου αυτού. 

- Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι: 

α) δεν μπορούν να απαιτούν αποδεικτικά μέσα, πλην όσων αναφέρονται στο άρθρο 80 ("αποδεικτικά μέσα") 

και στο άρθρο 82 ("πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης") του ν. 

4412/2016106. 

β) πρέπει να ζητούν την προσκόμιση δικαιολογητικών προς απόδειξη μόνο των λόγων αποκλεισμού που έχουν 

τεθεί στη διακήρυξη και μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 

103 του ν. 4412/2016. 

- Ως προς τα αποδεικτικά μέσα που μπορεί να απαιτήσει η αναθέτουσα αρχή, διαπιστώνεται ότι: 

-είτε προσδιορίζονται ως συγκεκριμένα στις διατάξεις του ν. 4412/2016, ως μοναδικός τρόπος απόδειξης για 

ορισμένα ζητήματα (πχ. προσκόμιση πιστοποιητικού από αρμόδια αρχή, για τις περιπτώσεις του άρθρου 73 

παρ. 1, 2 και 4 περ. β', όπως αναλύονται κατωτέρω) 

-είτε γίνεται αναφορά σε "απόδειξη με κατάλληλα μέσα", χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό ή/και περιορισμό της 

απόδειξης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί (πχ. άρθρο 73 παρ. 2 περ. β', παρ. 4 περ. θ') 

-είτε σε κάποιες περιπτώσεις, δεν γίνεται καμία αναφορά σε αποδεικτικό μέσο (π.χ. άρθρο 73 παρ. 4 περ. γ', 

δ', ε' στ', ζ', η'). Παρά την ρητή πρόβλεψη, που αναφέρθηκε ανωτέρω, περί μη απαίτησης από την 

αναθέτουσα αρχή άλλων αποδεικτικών μέσων πλην όσων αναφέρονται στα άρθρα 80 και 82, δεν χωρεί 

αμφιβολία ότι θα πρέπει να προσκομιστεί απόδειξη και για τις περιπτώσεις αυτές. Ως προς αυτές, εφόσον δεν 

αναφέρεται κάτι σχετικό, ήτοι δεν προσδιορίζονται τα αποδεικτικά μέσα, προκύπτει ότι δεν τίθενται, ως προς 

αυτά, περιορισμοί άλλοι, πλην της αναγκαιότητας τήρησης των γενικών αρχών του ενωσιακού δικαίου και 

λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της αναθέτουσας αρχής να δέχεται εναλλακτική - και ταυτόχρονα επαρκή - 

απόδειξη για τη μη συνδρομή των αντίστοιχων λόγων αποκλεισμού». 

Εν προκειμένω, στο άρθρο 2.2.6 της υπ’ αριθ. 55/31.3.2017 Διακήρυξης του επίμαχου διαγωνισμού (Τεχνική 

και επαγγελματική ικανότητα) καθορίσθηκαν τα εξής: «Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν: […] γ) να 

διαθέτουν εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για το τμήμα ή τα τμήματα που συμμετέχουν καθώς και υπεύθυνο 

για τον έλεγχο της ποιότητας. Συγκεκριμένα απαιτείται να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) εξειδικευμένους 
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τεχνίτες καθώς και έναν (1) υπεύθυνο ελέγχου ποιότητας τεχνικής υποστήριξης, με κατάλληλους τίτλους 

σπουδών και επαγγελματικά προσόντα, ήτοι με ειδικότητα μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή 

μηχανοτεχνίτη ή ηλεκτρολόγου εφαρμοστή ή ηλεκτροτεχνίτη ή ηλεκτρονικού. 

[…] 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6, οι οικονομικοί 

φορείς υποβάλλουν: […] β) 1. Κατάσταση προσωπικού από αρμόδια αρχή ισχύουσα τόσο κατά τον χρόνο 

υποβολής των προσφορών όσο και κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης-

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, από την οποία θα αποδεικνύεται ότι διαθέτει το ελάχιστο 

απαιτούμενο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, με κατάλληλους τίτλους σπουδών και επαγγελματικά προσόντα 

ήτοι με ειδικότητα: μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανοτεχνίτη ή ηλεκτρολόγου εφαρμοστή ή 

ηλεκτροτεχνίτη ή ηλεκτρονικού και θα συνοδεύεται από τους τίτλους σπουδών ή άδεια άσκησης επαγγέλματος 

για τους συγκεκριμένους τεχνίτες. 2. Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, με 

την οποία θα δεσμεύεται ο οικονομικός φορέας ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα απασχολεί το 

ελάχιστο απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό (3 εξειδικευμένους τεχνίτες και 1 υπεύθυνο ελέγχου ποιότητας)». 

Από τα παραπάνω σαφέστατα προκύπτει ότι, τα κριτήρια επιλογής που τέθηκαν με την εν λόγω Διακήρυξη 

αναφορικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των συμμετεχόντων, καθώς και τα μέσα απόδειξής 

τους, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 75 και 80 του ν. 4412/2016, 

στις οποίες σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται διακριτική ευχέρεια στην αναθέτουσα αρχή να απαιτεί από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς την προσκόμιση πτυχίων του προσωπικού της ως αποδεικτικού 

μέσου πλήρωσης του κριτηρίου επιλογής που αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητά τους. Αυτά τα 

οποία εξειδικεύονται ως τέτοια αποδεικτικά μέσα στο Μέρος II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α` 

του παραπάνω νόμου είναι μόνο η αναφορά του τεχνικού προσωπικού που απασχολείται στον οικονομικό 

φορέα, καθώς και η αναφορά του τίτλου σπουδών μόνο του παρόχου των υπηρεσιών. Όσον αφορά δε την 

διασφάλιση του ελέγχου ποιότητας, αρκεί η περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει 

ο οικονομικός φορέας για την εξασφάλιση της ποιότητας και των μέσων μελέτης και έρευνας της επιχείρησής 

του. Πολλώ δε μάλλον, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν υφίσταται ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο στη χώρα 

μας για την ειδικότητα ή την άσκηση του επαγγέλματος του τεχνικού ελέγχου ποιότητας και συνεπώς, 

παντελώς αυθαίρετα καθορίζει η συγκεκριμένη Διακήρυξη ως απαραίτητο αποδεικτικό της ιδιότητας αυτής το 

πτυχίο του μηχανολόγου κλπ. 

Σε κάθε δε περίπτωση, ακόμα και στην ίδια την Διακήρυξη του επίμαχου διαγωνισμού (Β.4.β) δεν αναφέρεται 

ως απαιτούμενο δικαιολογητικό κατακύρωσης η 

προσκόμιση των τίτλων σπουδών του προσωπικού της συμμετέχουσας επιχείρησης, 

παρά μόνον η κατάσταση του προσωπικού της από την οποία θα αποδεικνύεται ότι διαθέτει το ελάχιστο 

απαιτούμενο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, με κατάλληλους τίτλους σπουδών και επαγγελματικά 

προσόντα. Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την από 17.10.2017 Κατάσταση προσωπικού την οποία 

προσκόμισα στα πλαίσια της εν λόγω διαδικασίας, στην επιχείρησή μου απασχολούνται δύο μηχανοτεχνίτες, 

ένας υπάλληλος γραφείου με πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και εγώ, μηχανολόγος – μηχανικός. Συνεπώς, 

καλύπτονται πλήρως τα κριτήρια επιλογής που καθορίσθηκαν με την ως άνω Διακήρυξη σε συνδυασμό με τις 

κείμενες σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016. 

Στα παραπάνω συνηγορεί άλλωστε, και το γεγονός ότι το σύνολο των επιχειρήσεων που είχαμε αναδειχθεί 

προσωρινοί ανάδοχοι του συγκεκριμένου 
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διαγωνισμού κηρυχθήκαμε έκπτωτοι για τον ίδιο λόγο, ήτοι τη μη συνδρομή του κριτηρίου επιλογής 

αναφορικά με την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του που συνδέεται με την 

απασχόληση τριών εξειδικευμένων τεχνιτών και ενός υπεύθυνου τεχνικού ελέγχου ποιότητας. 

Β) Περαιτέρω, στην παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 (Αρχές εφαρμοζόμενες στις διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων) ορίζεται ότι: «Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα 

και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας 

αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της 

ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου 

ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δεν γίνεται με σκοπό την εξαίρεση τους από 

το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) ή τον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού. Ο 

ανταγωνισμός θεωρείται ότι περιορίζεται τεχνητά όταν οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έχουν σχεδιαστεί με 

σκοπό την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή μεταχείριση ορισμένων οικονομικών φορέων. Οι αναθέτουσες 

αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό 

δημοσίων πόρων». 

Ωστόσο, εν προκειμένω, τόσο με την υπ’ αριθ. 6/2017 μελέτη για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού, όσο 

και με την ίδια τη Διακήρυξη αυτού και συνακόλουθα με την προσβαλλόμενη, παραβιάζονται καταφανώς οι 

προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα οι αρχές της ισοτιμίας των 

συμμετεχόντων, της αναλογικότητας, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας των δικαιωμάτων 

των ιδιωτών, αφού σε όλα τα τμήματα της σύμβασης του επίμαχου διαγωνισμού τέθηκε ως απαραίτητη 

προϋπόθεση συμμετοχής η ύπαρξη στην επιχείρηση του συμμετέχοντος τουλάχιστον τριών (3) εξειδικευμένων 

τεχνιτών καθώς και ενός (1) υπεύθυνου ελέγχου ποιότητας τεχνικής υποστήριξης, με κατάλληλους τίτλους 

σπουδών και επαγγελματικά προσόντα, ήτοι με ειδικότητα μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή 

μηχανοτεχνίτη ή ηλεκτρολόγου εφαρμοστή ή ηλεκτροτεχνίτη ή ηλεκτρονικού, απαίτηση υπέρμετρα 

δυσανάλογη ακόμα και με το μέγεθος του συνόλου της συγκεκριμένης σύμβασης. 

Καθίσταται επομένως ξεκάθαρο ότι, δεδομένου ότι κάθε τμήμα της σύμβασης έχει διαφορετικό μέγεθος και 

αντικείμενο, θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί διάκριση αναφορικά με το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικού που 

πρέπει να διαθέτουν οι συμμετέχοντες σε κάθε ένα εκ των τμημάτων αυτών, καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, 

μεγαλύτερα συνεργεία που διαθέτουν και μονάδες κατασκευής θα έχουν τη δυνατότητα να κηρυχθούν 

ανάδοχοι στο σύνολο των τμημάτων της σύμβασης, αφού εξάλλου δεν τίθεται κανένας περιορισμός ως προς 

τον αριθμό των τμημάτων της σύμβασης στα οποία δύναται κάποιος να εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής. 

Γ) Δυνάμει του άρθρου 107 παρ. 20 του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α 171/13.11.2017) οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 

103 του ν. 4412/2016 αντικαταστάθηκαν ως εξής: «1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα 

αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α` 74) όλων των δικαιολογητικών του 

άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε 
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σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 3. Αν, κατά τον έλεγχο των 

παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή 

ή ανακριβή, «απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου» και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το 

άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης 

όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 

που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται». 

Καταργήθηκε επομένως, η κήρυξη ως έκπτωτου του προσωρινού αναδόχου για τους λόγους που αναφέρονται 

στην εν λόγω διάταξη προβλεπομένης μόνο της δυνατότητας απόρριψης της προσφοράς του προσωρινού 

αναδόχου. 

Τα αυτά ως άνω προτείνει και η αρμόδια Επιτροπή στην εισήγησή της προς την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου. 

Μολαταύτα, δια της προσβαλλομένης, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 103 του ν. 

4412/2016, κρίθηκα έκπτωτος ως προσωρινός ανάδοχος των τμημάτων 2 και 3 της σύμβασης διότι, σύμφωνα 

με το σκεπτικό της αυτής, δεν προσκόμισα κατ’ άρθρο Β.4.β. του άρθρου 2.2.9.2 της Διακήρυξης τα 

αποδεικτικά μέσα για το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό, ήτοι τους τουλάχιστον τρεις εξειδικευμένους 

τεχνίτες και τον ένα υπεύθυνο ελέγχου ποιότητας με κατάλληλους τίτλους σπουδών και επαγγελματικά 

προσόντα. Σύμφωνα όμως, με τα προαναφερόμενα, η Οικονομική Επιτροπή ουδόλως είχε το δικαίωμα να 

κηρύξει εμένα έκπτωτο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, παρά μόνο να προβεί σε απόρριψη της προσφορά 

μου ως προσωρινού αναδόχου, με αποτέλεσμα η προσβαλλόμενη απόφαση να καθίσταται άκυρη και εξ αυτού 

του λόγου. 

Από τα όσα προεκτέθησαν καθίσταται προφανές ότι θα πρέπει η προσβαλλόμενη πράξη να ανακληθεί και να 

ακυρωθεί στο σύνολό της, αφού, είτε παραβιάζει η ίδια ευθέως τις διατάξεις του ν.4412/2016, είτε στηρίζεται 

σε καταφανώς παράνομες διατάξεις της σχετικής Διακήρυξης, ήτοι διατάξεις που αντιβαίνουν στο ν. 4412/2016 

και εκδόθηκαν καθ’ υπέρβαση των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας της αναθέτουσας αρχής. 

Δεύτερος λόγος: Παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της προστατευομένης (δικαιολογημένης) 

εμπιστοσύνης του διοικουμένου 

Επίσης, καθίσταται σαφές ότι εν προκειμένω έχει παραβιασθεί από υπαιτιότητα των οργάνων του Δήμου 

Φιλοθέης – Ψυχικού και η συνταγματική αρχή της χρηστής διοίκησης. 

Ειδικότερα, κάθε διοικητική πράξη δεν είναι δυνατόν να εκδίδεται κατά παράβαση των γενικώς 

παραδεδεγμένων αρχών της χρηστής διοίκησης, όπως αυτές έχουν παγιωθεί από τη νομολογία του Συμβουλίου 

της Επικρατείας. Έκφανση μάλιστα της αρχής της χρηστής διοίκησης αποτελεί η αρχή της προστασίας της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου. 

Η αρχή της δικαιολογημένης ή προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου επιτάσσει, πριν την έκδοση 

μιας διοικητικής πράξης ή την ανατροπή μιας νομικής κατάστασης, να λαμβάνεται υπόψη η δικαιολογημένη 

πεποίθηση του διοικουμένου ότι η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί. Η αρχή αυτή 

συνδέεται στενά με την αρχή του Κράτους Δικαίου. Κριτήρια για την ύπαρξη της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης αποτελούν η αδυναμία πρόβλεψης μεταβολής της πραγματικής ή της νομικής κατάστασης που 

έχει δημιουργηθεί, ο χρόνος ισχύος της πράξης που μεσολάβησε, η ακώλυτη χορήγηση μιας ευμενούς παροχής 
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καθώς και η ενδεχόμενη υπαιτιότητα της διοίκησης, αν αυτή θεμελίωσε ατομική διοικητική πράξη κατά τρόπο 

λανθασμένο. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου γίνεται δεκτή από όλα τα 

ευρωπαϊκά κράτη και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση (όπως δέχεται και το ΔΕΚ- βλ. υπόθεση Toepfer 3/5/78 

Rec.1978 σ.1019 και έκτοτε παγίως: Cargill 20/6/91, Rec. 1991 1-2987, Mecanarte 27/6/91, Rec. 1991 1-3277 

κ.α.). 

Η γενική αρχή της χρηστής διοικήσεως και η κυριότερη έκφανση αυτής, η προστασία δηλαδή της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, παραβιάζονται ευθέως όταν δεν δίδεται στην διοικούμενο η 

συγκεκριμένη άποψη της Διοικήσεως, ως προς το τι θα ανέμενε από αυτόν (ΣτΕ 15808/2002 ΔτΑ 2003 σελ. 

1273 επ. ΣτΕ 546/2000 ΔιΔικ. 2003 σελ. 1503 επ. Διοικ. Εφ. Αθ. 794/2002 ΔιΔικ 2004 σελ. 416 επ. Διοικ. Εφ. 

Θεσσ. 1558/1999 ΔιΔικ 2000 σελ. 360 επ. κ.ά. πρβλ. ομοίως και Triantafyllou, «La confiance legitime en tant 

qu´ instrument de cohesion en droit communautaire≫, σε Revue Francaise du Droit Administratif, 2000 σελ.. 

246 επ.). Αυτά ακριβώς δέχεται η νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων και του ΣτΕ, ήτοι ότι η Διοίκηση 

οφείλει να προσδιορίζει προς τον πολίτη, τι ακριβώς αναμένει από αυτόν και να μην τον αφήνει με 

λανθασμένες εντυπώσεις, ιδία όταν τούτο αποβαίνει σε βάρος του. Σύμφωνα με την ανωτέρω αρχή η διοίκηση 

οφείλει να συμπεριφέρεται καλοπίστως προς τον διοικούμενο και να τον ενημερώνει εγκαίρως και ορθώς για τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, διαφορετικά οι σχετικές πράξεις που εκδίδει είναι παράνομες. 

Στην προκειμένη περίπτωση, επανειλημμένες ενέργειες των οργάνων του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού μου 

δημιούργησαν την καλόπιστη και δικαιολογημένη πεποίθηση ότι επρόκειτο να κηρυχθώ ανάδοχος των 

συγκεκριμένων τμημάτων του έργου και να καταρτισθεί η σχετική σύμβαση, αφού, ήδη με την υπ’ αριθ. 

218/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου είχα αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος για τα 

τμήματα 2 και 3 της σύμβασης. Όπως καθίσταται αντιληπτό, με βάση το δεδομένο αυτό, διαμόρφωσα, 

οργάνωσα και προσάρμοσα αναλόγως τις συνθήκες της επιχείρησής μου. 

Έτι περαιτέρω, ήδη από τις 18.7.2017, οπότε και διενεργήθηκε η αποσφράγιση του φακέλου συμμετοχής μου, 

κρίθηκε ότι πληρούσα τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον επίμαχο διαγωνισμό. Μάλιστα, η 

αρμόδια Επιτροπή συνέταξε και υπέβαλε για έγκριση το υπ’ αριθ. πρωτ. 11160/18.7.2017 πρακτικό 

αποσφράγισης και αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» του 

διαγωνισμού, με το οποίο γνωμοδοτούσε, μεταξύ άλλων, υπέρ της αποδοχής της προσφοράς μου, το οποίο 

πρακτικό εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 149/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Άλλωστε, κατά τα όσα καθορίσθηκαν στο άρθρο 3.1.2 της Διακήρυξης (Αξιολόγηση προσφορών): «Μετά την 

κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των κειμένων διατάξεων. Ειδικότερα: α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς 

και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. β) Στη 

συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους 

των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν 

γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων 

της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. γ) Οι κατά τα ανωτέρω 

σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

λοιπών  τοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική 
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πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι 

φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας. δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των 

οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 

τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την 

ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου». 

Κατά συνέπεια, η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης ελέγχει, κατά το προαναφερόμενο αρχικό στάδιο αξιολόγησης 

των προσφορών, τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι συμμετέχοντες προκειμένου εν συνεχεία να 

προχωρήσει σε αξιολόγηση και τη τεχνικής προσφοράς αυτών. 

Συνεπώς, η αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού έκρινε ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής, και εν συνεχεία η τεχνική 

προσφορά που είχα υποβάλει ήταν σύννομα με τη Διακήρυξη. Μολαταύτα, και ενώ είχαν συντελεσθεί οι 

ανωτέρω ενέργειες του Δήμου, δια της προσβαλλομένης κρίθηκα έκπτωτος ως προσωρινός ανάδοχος των 

τμημάτων 2 και 3 της σύμβασης διότι, σύμφωνα με το σκεπτικό αυτής, 

δεν προσκόμισα κατ’ άρθρο Β.4.β. του άρθρου 2.2.9.2 της Διακήρυξης τα αποδεικτικά μέσα για το ελάχιστο 

απαιτούμενο προσωπικό, ήτοι τους τουλάχιστον τρεις εξειδικευμένους τεχνίτες και τον ένα υπεύθυνο ελέγχου 

ποιότητας με κατάλληλους τίτλους σπουδών και επαγγελματικά προσόντα. 

Σύμφωνα όμως, με τη κοινή λογική, η Επιτροπή Διαγωνισμού και κατά συνέπεια η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού αποδέχτηκαν ότι η υπ’ αριθ. 62472 προσφορά μου κάλυπτε τόσο τη συστημική 

απαίτηση του υπ’ αριθ. 40332 διαγωνισμού , όσο και τις απαιτήσεις της ίδιας της 6/2017 μελέτης, όπως αυτές 

αναφέρθηκαν ανωτέρω, και για το λόγο αυτό κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος. 

Άλλωστε, από το γεγονός ότι δια του υπ’ αριθ. πρωτ. 11160/18.07.2017 πρακτικού αποσφράγισης και 

αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: ≪Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά≫ του διαγωνισμού, το οποίο 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 149/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η αρμόδια Επιτροπή του Δήμου 

Φιλοθέης Ψυχικού πρότεινε τον αποκλεισμό της εταιρίας Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ για το τμήμα 

1 της σύμβασης: ≪Επισκευή Υπερκατασκευών Γερανών & Καλαθοφόρων Οχημάτων≫, και της εταιρίας 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΟΕ για το τμήμα 4 της 

σύμβασης: ≪Επισκευή Επιβατηγών οχημάτων και ημιφορτηγών (πλαίσιο και αμάξωμα)≫, αποδεικνύει 

σαφέστατα ότι πραγματοποιήθηκε μετά βεβαιότητος αξιολόγηση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν από 

τους συμμετέχοντες κατά το στάδιο αυτό.  

Σύμφωνα λοιπόν με τις αιτιάσεις της προσβαλλόμενης πράξης και σε συνδυασμό με τα παραπάνω, η 

συμμετοχή μου θα έπρεπε να έχει αποκλεισθεί στο αρχικό στάδιο, καθώς δεν κάλυπτε τις απαιτήσεις της υπ’ 

αριθ. 6/2017 μελέτης και της Διακήρυξης του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, σαφώς και δε θα είχε το 

δικαίωμα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου να προχωρήσει σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής μου. 

Ωστόσο, επισημαίνω για πολλοστή 

φορά, ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού με την υπ’ αριθ. 149/2017 απόφασή της 

(ΑΔΑ: 6Τ67ΩΗ8-Λ7Σ), μου αναγνώρισε το νόμιμο του δικαιώματος συμμετοχής. Καθώς λοιπόν, η θέση της 

επιχείρησής μου ως προς το συγκεκριμένο θέμα (κάλυψη της απαίτησης για τουλάχιστον τρείς (3) 

εξειδικευμένους τεχνίτες και ένα υπεύθυνο ελέγχου ποιότητας) δεν έχει μεταβληθεί, είναι άτοπο 

μεταγενέστερη απόφαση του ίδιου οργάνου να κρίνει το ίδιο θέμα με δυσμενέστερους όρους. Το γεγονός 
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μάλιστα, αυτό παραβιάζει καταφανώς τις συνταγματικές αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του 

διοικούμενου και της χρηστής διοίκησης, όπως αυτές αναλύθηκαν ανωτέρω. 

Εκ του λόγου αυτού η προσβαλλόμενη πράξη, ως εκδοθείσα κατά παράβαση των αρχών της χρηστής 

διοίκησης και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου πρέπει να ανακληθεί και να 

ακυρωθεί στο σύνολό της. 

Τρίτος λόγος: Παράβαση νόμου – Παράβαση ουσιώδους τύπου – Έλλειψη αιτιολογίας της προσβαλλόμενης, 

άλλως έλλειψη επαρκούς (ειδικής και εμπεριστατωμένης) αιτιολογίας 

Κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, οι ατομικές διοικητικές πράξεις που δημιουργούν δυσμενείς 

συνέπειες για τους διοικουμένους πρέπει να αιτιολογούνται. Η δε αιτιολογία πρέπει να είναι ειδική, σαφής και 

επαρκής (Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου Ι – Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος, σελ. 171 και επόμενα). Η εκ του 

νόμου απαίτηση για την αιτιολογία μιας διοικητικής πράξεως πηγάζει από τις διατάξεις του άρθρου 17 του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας οι οποίες ορίζουν ότι οι ατομικές διοικητικές πράξεις πρέπει να περιέχουν 

αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την 

έκδοσή της, ενώ η αιτιολογία αυτή θα πρέπει να είναι σαφής, ειδική και επαρκής. 

Η υποχρέωση αιτιολογίας συνδέεται ευθέως με το δικαίωμα του διοικούμενου για παροχή έννομης προστασίας, 

όπως αυτό κατοχυρώνεται από το άρθρο 20 παρ. 1του Συντάγματος και επιβάλλεται από τις αρχές της 

φανερής δράσης της διοίκησης και της διαφάνειας με αποτέλεσμα να καθιερώνεται ως ουσιώδης τύπος της 

διαδικασίας.  

Από τα αναφερόμενα στο ιστορικό της παρούσας και το ίδιο το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης πράξης, 

καθίσταται προφανές ότι, στην προκειμένη περίπτωση, η υπ’ αριθ. 19/2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού παντελώς αναιτιολόγητα και παράνομα, κηρύσσει εμένα, προσωρινό 

ανάδοχο, ως έκπτωτο και την κατάπτωση υπέρ του Δήμου της εγγύησης συμμετοχής 

μου. Επιπλέον, εισέρχεται σε αξιολόγηση προηγούμενου σταδίου ερχόμενη σε σύγκρουση με ήδη 

διαμορφωμένη κρίση της σύμφωνα με την 149/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Τ67ΩΗ8-

Λ7Σ). Πολλώ δε μάλλον, η 

προσβαλλόμενη πράξη παρίσταται αναιτιολόγητη λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η ίδια η Επιτροπή 

διεξαγωγής διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών κλπ, στην εισήγησή της προς την Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου, προτείνει και εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς μου και σε καμία περίπτωση την κήρυξή 

μου ως έκπτωτου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 103 του ν.4412/2016. 

Ως εκ τούτου, στην προκειμένη περίπτωση, ελλείπει παντελώς η απαιτούμενη αιτιολογία και η προσβαλλόμενη 

πράξη θα πρέπει να ανακληθεί και να ακυρωθεί στο σύνολό της. 

Τέταρτος λόγος: Παράβαση νόμου – Παράβαση ουσιώδους τύπου - Έλλειψη προηγούμενης ακρόασης 

Τόσο κατ’ άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος, όσο και κατ’ άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας δεν 

επιτρέπεται σε καμία περίπτωση και υπό οιανδήποτε δικαιολογία να εκδοθεί διοικητική πράξη εις βάρος πολίτη, 

χωρίς αυτός προηγουμένως να κληθεί να υποβάλλει τις απόψεις του και μάλιστα κατά τη διαδικασία την 

προβλεπόμενη υπό της εν λόγω διατάξεως του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999). 

Ειδικότερα, στο άρθρο 20 § 2 του Συντάγματος θεμελιώνεται το δικαίωμα της προηγούμενης ακροάσεως του 

ενδιαφερομένου το οποίο ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των 

δικαιωμάτων ή συμφερόντων του, ενώ στο άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, προβλέπεται ότι: ≪1. 

Οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων 

συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον 

ΑΔΑ: ΨΩ6ΠΩΗ8-Κ47



 

ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα. 2. Η 

κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη αναφέρει τον τόπο την ημέρα και την ώρα της ακρόασης, προσδιορίζει δε 

το αντικείμενο του μέτρου ή της ενέργειας. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον πέντε (5) 

πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των 

σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και να προβεί σε ανταπόδειξη. Η τήρηση της προαναφερόμενης διαδικασίας, 

καθώς και η λήψη υπόψη των απόψεων του ενδιαφερομένου, πρέπει να προκύπτουν από την αιτιολογία της 

διοικητικής πράξης. Το υιοθετούμενο μέτρο πρέπει να λαμβάνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την 

ακρόαση του ενδιαφερομένου 3. Αν η άμεση λήψη του δυσμενούς μέτρου είναι αναγκαία για την αποτροπή 

κινδύνου ή λόγω επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, είναι, κατ' εξαίρεση, δυνατή η, χωρίς προηγούμενη 

κλήση του ενδιαφερομένου ρύθμιση. Αν η κατάσταση που ρυθμίστηκε είναι δυνατόν να μεταβληθεί, η 

διοικητική αρχή, μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών καλεί τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις 

απόψεις του σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, οπότε και προβαίνει σε τυχόν νέα ρύθμιση. Αν η 

πιο πάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη το μέτρο παύει αυτοδικαίως και χωρίς άλλη ενέργεια, να ισχύει. 4. Οι 

διατάξεις των §§ 1 και 2 εφαρμόζονται και όταν οι σχετικές με τη δυσμενή διοικητική πράξη διατάξεις 

προβλέπουν δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής≫. 

Εξάλλου, στην αιτιολογική έκθεση του ως άνω νόμου, όσον αφορά τη διάταξη του ανωτέρω άρθρου 6, 

αναφέρονται τα εξής: ≪ ρυθμίζεται η άσκηση του συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος ακρόασης από 

τις διοικητικές αρχές (άρθρο 20 § 2), με κλήση του διοικούμενου να διατυπώσει τις απόψεις του. Ο 

ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, αφενός, να λάβει γνώση του συνόλου των στοιχείων του φακέλου και, 

αφετέρου, να προβεί σε ανταπόδειξη. Από την αιτιολογία που συνοδεύει την διοικητική πράξη, η οποία 

εκδίδεται σχετικώς, πρέπει να προκύπτει η τήρηση της διαδικασίας, καθώς και η λήψη υπόψη των ισχυρισμών 

του διοικούμενου, χωρίς να είναι αναγκαία η διατύπωση κρίσης γι’ αυτούς». 

Από τα ανωτέρω, συνάγεται ότι οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των 

δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου διοικουμένου, έχουν υποχρέωση, τουλάχιστον πέντε 

πλήρεις ημέρες προηγουμένως, να τον καλούν εγγράφως να προσέλθει σε τακτή ημέρα και ώρα προκειμένου 

να εκφράσει τις δικές του απόψεις. Η ακολούθως εκδιδόμενη σε βάρος του διοικουμένου δυσμενής διοικητική 

πράξη πρέπει να αναφέρει ότι τηρήθηκε η διαδικασία της προηγούμενης ακρόασής του, καθώς και τους 

ισχυρισμούς που επικαλέστηκε εκείνος. 

 Μάλιστα, η μη έγκυρη κλήτευση τoυ εvδιαφερoμέvoυ συvιστά μη προηγούμενη ή ελλιπή προηγούμενη 

ακρόασή τoυ και ως εκ τoύτoυ εγκαθιδρύεται απόλυτη και μη θεραπεύσιμη ακυρότητα της διoικητικής 

διαδικασίας, καθώς η Διοίκηση παραβιάζει τηv υπoχρέωσή της περί προηγούμενης ακρόασης τoυ 

εvδιαφερoμέvoυ. 

Ειδικότερα δε στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016: 

«1.Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 

επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε 

διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. [...] 5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον 

προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα 

ΑΔΑ: ΨΩ6ΠΩΗ8-Κ47



 

αρχή, αν επίκειται  αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων 

της προσφοράς.»  

Εν προκειμένω, η διαδικασία που ακολούθησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού κατά 

την έκδοση της εις βάρος μου απόφασής της, είναι δικονομικώς άκυρη και παράτυπη, αφού σε κάθε 

περίπτωση αυτή όφειλε να κλητεύσει εμένα και να μου ζητήσει να διατυπώσω τις απόψεις μου προ της 

έκδοσής της. Η μη κοινοποίηση κλήσης προς ακρόαση προς εμένα κατά την προδικασία της έκδοσης της εν 

λόγω προσβαλλομένης οδηγεί με ασφάλεια στηv ακυρότητα όλης της διαδικασίας. 

Επιπλέον, το γεγονός ότι η έκδοση της υπ’ αριθ. 19/2018 απόφασης ολοκληρώθηκε χωρίς να μου δοθεί το 

δικαίωμα υποβολής των αναγκαίων διευκρινήσεων, κατ’ άρθρο 102 παρ. 1 και 5 του ν. 4412/2016, συνηγορεί 

επίσης, αδιαμφισβήτητα σε παραδοχή ότι η προσβαλλόμενη πράξη εξεδόθη και κατά παράβαση των διατάξεων 

του ν. 4412/2016. 

Ως εκ τούτου, η προσβαλλόμενη πράξη καθίσταται παράνομη και απολύτως άκυρη και πρέπει να ανακληθεί και 

να ακυρωθεί στο σύνολό της λόγω παράβασης της υποχρέωσης της αναθέτουσας αρχής περί προηγούμενης 

νομίμου ακροάσεώς μoυ, η οποία άλλωστε, αποτελεί και θεσμό δημοσίας τάξεως. 

Επειδή, από τους ανωτέρω αναλυτικώς εκτεθέντες ισχυρισμούς μου, καταρρίπτεται ως αντισυνταγματική, 

νόμω και ουσία αβάσιμη και ποικίλως παράνομη και καταχρηστική η προσβαλλόμενη πράξη, ειδικότερα δε 

λόγω παράβασης των διατάξεων του ν. 4412/2016, των αρχών της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης του διοικούμενου και της συνταγματικής αρχής περί προηγούμενης νομίμου ακροάσεώς μου και 

λόγω ελλείψεως νομίμου αιτιολογίας. 

Επειδή η προσβαλλόμενη πράξη θα πρέπει για όλους τους παραπάνω λόγους να ανακληθεί και να ακυρωθεί 

στο σύνολό της ως προς τη συμμετοχή μου στον επίμαχο διαγωνισμό, προκειμένου να αναδειχθώ ανάδοχος 

των τμημάτων 2 και 3 της σύμβασης και να μην κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός ως προς αυτά. 

Επειδή, σε περίπτωση που δεν ανακληθεί και ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη, θα πρέπει, για τους ίδιους ως 

άνω λόγους, να μεταρρυθμισθεί προκειμένου να μην καταπέσει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που 

υπέβαλα ποσού 1.878 ευρώ, αφού προηγουμένως ακυρωθεί η υπ’ αριθ. 149/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού και αποκλεισθεί η συμμετοχή μου από το πρώτο στάδιο, ήτοι αυτού της 

αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: ≪Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά≫. 

Επειδή η παρούσα προσφυγή μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής. 

Επειδή έχω έννομο συμφέρον για την άσκηση της υπό κρίση προσφυγής μου. 

 

      Γνωμοδοτεί υπέρ της απόρριψης της κατατεθείσας προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 

του Ν. 3886/2010 της ατομικής επιχείρησης  «ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» για τους κάτωθι 

λόγους: 

  

Η διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη και οι όροι της 

έχουν δεσμευτική ισχύ τόσο για τους υποψήφιους προμηθευτές όσο και για την αναθέτουσα αρχή 

που διεξάγει το διαγωνισμό, η οποία υποχρεούται από την έναρξη και μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας να εφαρμόζει όσα ορίζονται σ’ αυτή, στο πλαίσιο των αρχών 

τυπικότητας της διαδικασίας, του ελεύθερου ανταγωνισμού και της Ισότητας των 

διαγωνιζόμενων, για την κατάρτιση των δημοσίων συμβάσεων.  
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Α. Αναφορικά με τα αναγραφόμενα στην από 26/02/2018 προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 

3886/2010 της ατομικής επιχείρησης  «ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» με αύξοντα αριθμό προσφοράς 

συστήματος 62472, η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών 

και παροχής υπηρεσιών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (αυτοκινήτων, οχημάτων κάθε είδους, 

μηχανημάτων έργου, ανταλλακτικών και αναλωσίμων αυτών καυσίμων- λιπαντικών)  γνωμοδοτεί τα κάτωθι: 

 

      Α.1.  α)  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 6/2017 μελέτη  σελ. 5 « Ο ανάδοχος απαιτείται να 

διαθέτει τουλάχιστον τρείς (3) εξειδικευμένους τεχνίτες καθώς και έναν (1) υπεύθυνο ελέγχου ποιότητας 

τεχνικής υποστήριξης με κατάλληλους τίτλους σπουδών και επαγγελματικά προσόντα, ήτοι με ειδικότητα 

μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανοτεχνίτη ή ηλεκτρολόγου εφαρμοστή ή ηλεκτροτεχνίτη ή 

ηλεκτρονικού». 

                     β)  Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 5150/11-04-2017 διακήρυξη 

Δημάρχου άρθρο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα σελ. 17 .. « Όσον αφορά στην τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν να διαθέτουν εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για το τμήμα ή τα τμήματα που συμμετέχουν καθώς 

και υπεύθυνο για τον έλεγχο της ποιότητας. Συγκεκριμένα απαιτείται να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) 

εξειδικευμένους τεχνίτες καθώς και έναν (1) υπεύθυνο ελέγχου ποιότητας τεχνικής υποστήριξης, 

με κατάλληλους τίτλους σπουδών και επαγγελματικά προσόντα, ήτοι με ειδικότητα μηχανολόγου ή 

ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανοτεχνίτη ή ηλεκτρολόγου εφαρμοστή ή ηλεκτροτεχνίτη ή ηλεκτρονικού».  

Συμφώνως προς τα ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης 

συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (αυτοκινήτων, οχημάτων 

κάθε είδους, μηχανημάτων έργου, ανταλλακτικών και αναλωσίμων αυτών καυσίμων- λιπαντικών)  επισημαίνει 

τα κάτωθι: 

 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη και οι όροι της έχουν 

δεσμευτική ισχύ τόσο για τους υποψήφιους προμηθευτές όσο και για την αναθέτουσα αρχή που διεξάγει το 

διαγωνισμό, η οποία υποχρεούται από την έναρξη και μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας να 

εφαρμόζει όσα ορίζονται σ’ αυτή, στο πλαίσιο των αρχών τυπικότητας της διαδικασίας, του ελεύθερου 

ανταγωνισμού και της Ισότητας των διαγωνιζόμενων, για την κατάρτιση των δημοσίων συμβάσεων.  

 

        2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της υπ’ αριθμ. 5150/11-04-2017 διακήρυξης Δημάρχου 

«Διαδικασίες προσφυγής» «Προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα», σε περίπτωση αμφισβήτησης των όρων της υπ’ αριθμ. 5150/11-04-2017 

διακήρυξης Δημάρχου, η ατομική επιχείρηση «ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» είχε το δικαίωμα να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 κατά των όρων της ως άνω διακήρυξης. 

         Ως εκ τούτου η μη άσκηση από την ατομική επιχείρηση  «ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» 

προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 κατά των όρων της υπ΄ αριθμ. 5150/11-04-2017 

διακήρυξης Δημάρχου, τεκμαίρει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της ως άνω διακήρυξης. 
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           Α.2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13  «Όροι συμμετοχής»   παρ. γ) «Τεχνική Ικανότητα» 

υποπερίπτωση 3 της υπ’ αριθμ. 5150/11-04-2017 διακήρυξης Δημάρχου αναφέρεται ότι ….«Κατάσταση 

προσωπικού, από την οποία θα αποδεικνύεται ότι ο συμμετέχων διαθέτει εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό 

καθώς και υπεύθυνο για τον έλεγχο ποιότητας, για το τμήμα που συμμετέχει, η οποία θα συνοδεύεται από 

τους τίτλους σπουδών ή άδεια άσκησης επαγγέλματος για τους συγκεκριμένους τεχνίτες και δήλωση, με την 

οποία θα δεσμεύεται ο οικονομικός φορέας ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα απασχολεί το ελάχιστο 

απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό.  

Ελάχιστο επίπεδο απαιτούμενων προσόντων:  

Να διαθέτουν τουλάχιστον 3 εξειδικευμένους τεχνίτες καθώς και 1 υπεύθυνο ελέγχου ποιότητας, με 

κατάλληλους τίτλους σπουδών και επαγγελματικά προσόντα».  

 

  Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα ανωτέρω αναφερόμενα η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων επί των 

διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

(αυτοκινήτων, οχημάτων κάθε είδους, μηχανημάτων έργου, ανταλλακτικών και αναλωσίμων αυτών καυσίμων- 

λιπαντικών)  επισημαίνει τα κάτωθι: 

 

        1. Στην παρ. 5 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι: « Η τεχνική ικανότητα των οικονομικών 

φορέων μπορεί να αποδεικνύεται με έναν ή περισσότερους από τους τρόπους που αναφέρονται στο Μέρος II 

του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη 

χρήση των έργων, των αγαθών ή των υπηρεσιών». 

 

      2.  Στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016 Κριτήρια επιλογής (άρθρο 58 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ) ορίζονται:  

«4. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν 

απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και 

τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας…… 

5. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής που μπορεί να εκφράζονται 

ως ελάχιστα επίπεδα ικανότητας, καθώς και τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, στην προκήρυξη σύμβασης ή 

στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος». 

    3.   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Μέρος II: Τεχνική ικανότητα 

Αποδεικτικά στοιχεία των τεχνικών ικανοτήτων του οικονομικού φορέα, που αναφέρονται στο άρθρο 75: 

α) οι ακόλουθοι κατάλογοι: 

β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για 
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δημόσιες συμβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεση του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου" 

για την εκτέλεση του έργου 

στ) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη ή 

των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αξιολογούνται ως κριτήριο 

ανάθεσης. 

     Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω αναφερόμενα άρθρα του Ν.4412/2016 η τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων αποτελεί κριτήριο ποιοτικής επιλογής 

με τα οποία  και εναρμονίστηκε η υπ’ αριθμ. 5150/11-04-2017 διακήρυξη Δημάρχου στο άρθρο 13 « Όροι 

συμμετοχής» παρ. γ)  

«Τεχνική Ικανότητα» υποπερίπτωση 3  

«Κατάσταση προσωπικού, από την οποία θα αποδεικνύεται ότι ο συμμετέχων διαθέτει εξειδικευμένο τεχνικό 

προσωπικό καθώς και υπεύθυνο για τον έλεγχο ποιότητας, για το τμήμα που συμμετέχει, η οποία θα 

συνοδεύεται από τους τίτλους σπουδών ή άδεια άσκησης επαγγέλματος για τους συγκεκριμένους τεχνίτες και 

δήλωση, με την οποία θα δεσμεύεται ο οικονομικός φορέας ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα 

απασχολεί το ελάχιστο απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό.  

Ελάχιστο επίπεδο απαιτούμενων προσόντων:  

Να διαθέτουν τουλάχιστον 3 εξειδικευμένους τεχνίτες καθώς και 1 υπεύθυνο ελέγχου ποιότητας, με 

κατάλληλους τίτλους σπουδών και επαγγελματικά προσόντα». 

Επιπροσθέτως και προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των οχημάτων του Δήμου, 

η πλειονότητα των οποίων αφορά την αποκομιδή αποβλήτων και συνιστά μείζονος σημασίας θέμα 

δημόσιας υγείας και ασφάλειας, η υπ’ αριθμ. 5150/11-04-2017 διακήρυξη Δημάρχου στο άρθρο  4 παρ. 3  

« Υποχρεώσεις αναδόχου » και συγκεκριμένα στα εδάφια 2 και 7 αναφέρει ότι ο ανάδοχος υποχρεούται «να 

προβαίνει χωρίς καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών επισκευής των οχημάτων/μηχανημάτων με τα 

απαραίτητα ανταλλακτικά και να τα παραδίδει επισκευασμένα μέσα σε 48 ώρες από την γνωστοποίηση της 

εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων….» και « εγγυάται την 

διαθεσιμότητα των οχημάτων/μηχανημάτων του τμήματος της σύμβασης σε ποσοστό τουλάχιστον 80%. 

Δηλαδή, καθημερινά τουλάχιστον το 80% των οχημάτων/μηχανημάτων του τμήματος της σύμβασης θα είναι 

επισκευασμένα/συντηρημένα και έτοιμα προς ασφαλή κυκλοφορία».  

 

Ως εκ τούτου επισημαίνεται ότι ορθώς απεστάλη από την Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών και 

αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και εργασιών/υπηρεσιών μηχανολογικού εξοπλισμού στην ατομική 

επιχείρηση  «ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση, με αριθ. πρωτ. 

18276/22-11-2017, με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα ημερών (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο 2.2.5, 

2.2.6, 2.2.7 και 2.2.9 της υπ’ αριθ. 5150/11-04-2017 διακήρυξης, ως αποδεικτικά μέσα για τη μη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 

παραγράφων αυτής.  

        Εξετάζοντας τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά αλλά και σε έντυπη μορφή, 

η Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και εργασιών/υπηρεσιών 
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μηχανολογικού εξοπλισμού διαπίστωσε ότι η ατομική επιχείρηση  «ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» « δεν 

διαθέτει τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β.4.β του άρθρου 2.2.9.2 αποδεικτικά μέσα της διακήρυξης και 

σύμφωνα με την οποία θα αποδεικνύεται ότι διαθέτει το ελάχιστο απαιτούμενο εξειδικευμένο τεχνικό 

προσωπικό, το οποίο ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6 β) της διακήρυξης σε τουλάχιστον τρεις (3) 

εξειδικευμένους τεχνίτες και 1 υπεύθυνο ελέγχου ποιότητας με κατάλληλους τίτλους σπουδών και 

επαγγελματικά προσόντα ήτοι με ειδικότητα: μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανοτεχνίτη ή 

ηλεκτρολόγου εφαρμοστή ή ηλεκτροτεχνίτη ή ηλεκτρονικού και θα συνοδεύεται από τους τίτλους σπουδών ή 

άδεια άσκησης επαγγέλματος για τους συγκεκριμένους τεχνίτες, καθώς η ως άνω εταιρεία δεν κατέθεσε τίτλο 

σπουδών ή άδεια άσκησης επαγγέλματος που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει  α) υπεύθυνο ελέγχου ποιότητας 

και β) δύο ( 2) επιπλέον εξειδικευμένους τεχνίτες, καθώς διαθέτει μόνο έναν μηχανοτεχνίτη και τον ΜΙΧΑΗΛ 

ΣΙΔΕΡΗ, ο οποίος είναι μηχανολόγος μηχανικός». 

 

       Η μνεία από την ατομική επιχείρηση  «ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» ότι θα έπρεπε να έχουν 

ζητηθεί οι όποιες  διευκρινίσεις κατά το στάδιο αξιολόγησης της προσφοράς, δεν ευσταθεί διότι κατά την 

αποσφράγιση και αξιολόγηση του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς, γίνεται τυπικός 

έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και στο στάδιο της κατακύρωσης 

ζητείται η ηλεκτρονική κατάθεση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

      Ως εκ τούτου, η μη υποβολή κατά το στάδιο της κατακύρωσης, από την ατομική επιχείρηση  

«ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» τίτλου σπουδών ή άδεια άσκησης επαγγέλματος που να αποδεικνύουν 

ότι διαθέτει α) υπεύθυνο ελέγχου ποιότητας και β) δύο ( 2) επιπλέον εξειδικευμένους τεχνίτες, τεκμηριώνει ότι 

δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 5150/11-04-2017 διακήρυξης Δημάρχου. 

 

Α.3. Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 102 (Συμπλήρωση- Αποσαφήνιση πληροφοριών και 

δικαιολογητικών (άρθρο 56 παρ. 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ)): « Η παροχή της δυνατότητας διευκρινήσεων 

στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την 

αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και 

εγγράφων της προσφοράς ».  

Πλην όμως  σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 «Η συμπλήρωση ή η 

διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή 

υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση, ακόμα και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

Ως εκ τούτου δεν υφίσταται πεδίο εφαρμογής των παρ. 2 και 5 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, δεδομένου 

ότι η ατομική επιχείρηση «ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» δεν προσκόμισε κατάλληλο τίτλο 

σπουδών ή άδεια άσκησης επαγγέλματος που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει α) υπεύθυνο ελέγχου 

ποιότητας και β) δύο ( 2) επιπλέον εξειδικευμένους τεχνίτες, καθώς διαθέτει μόνο έναν μηχανοτεχνίτη 

και τον ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΔΕΡΗ, ο οποίος είναι μηχανολόγος μηχανικός. 

 

        Α.4.  Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 21 

του άρθρου 107 του Ν. 4497/17,  « αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισμένο χρονικό 

διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η 
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προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του, που είχε προσκομιστεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομιστεί...». 

Ως εκ τούτου δεν τεκμηριώνεται η αναφορά του εν λόγω άρθρου στο αίτημα της προδικαστικής προσφυγής 

της ατομικής επιχείρησης «ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ». 

         

        Α.5. Όσον αφορά την επισήμανση στην κατατεθείσα προδικαστική προσφυγή του αποκλεισμού με το υπ’ 

αριθ. πρωτ. 11160/18-07-2017 πρακτικό 2   (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Του Φακέλου Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς) των εταιρειών με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ» και «Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ  Ο.Ε.» και με τον 

διακριτικό τίτλο «ΚΑΚΕΞΩ», αποτελεί εσφαλμένη ερμηνεία, δεδομένου ότι η απόρριψη των ανωτέρω 

αναφερομένων εταιρειών αφορούσε την έλλειψη βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας που απαιτείτο για την 

συμμετοχή τους στα τμήματα 4 και 1 αντίστοιχα της σύμβασης. 

 

    Εν κατακλείδι, η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών 

και παροχής υπηρεσιών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (αυτοκινήτων, οχημάτων κάθε είδους, 

μηχανημάτων έργου, ανταλλακτικών και αναλωσίμων αυτών καυσίμων- λιπαντικών) 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 

 

Υπέρ της απόρριψης της από 26/02/2018 προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν.3886/2010 που 

κατέθεσε η εκ των συμμετεχόντων στον υπ’ αριθμ. 40332 ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την 

συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου, ατομική επιχείρηση «ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» κατά της υπ’ αριθμ. 19/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, 

διότι τεκμηριώνεται ότι δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 5150/11-4-2017 διακήρυξης 

Δημάρχου». 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010:  

«Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. 

Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, 

διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των 

δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς 

ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες». 

 

Λαμβανομένων υπ’ όψιν όλων των ανωτέρω, καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:  

 

1. Να εξετάσουν την από 26/02/2018 προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Ν.3886/2010 της 

ατομικής επιχείρησης ΣΙΔΕΡΗΣ Ι.ΜΙΧΑΛΗΣ  κατά της υπ’ αριθμ. 19/2018 απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής  
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2. Να αποφασίσουν για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: 

«Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου». 

 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 147 Α΄), 

5. Την υπ’ αριθμ. 19/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1554/6-2-2018  πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, 

7. Την υπ’ αριθμ. 7/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

8. Την  υπ’ αριθμ. 5150/11-04-2017 διακήρυξη Δημάρχου , 

9. Την υπ’ αριθμ. 6/2017 μελέτη, 

10. Την ηλεκτρονική πρόσκληση, με αριθμ. πρωτ. 18276/22-11-2017, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, 

11. Την από 26/02/2018 προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010  

στον υπ’ αριθμ. 40332 ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό , 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) Εγκρίνει την συζήτηση του θέματος ως Ε.Η.Δ. 

2) Αποδέχεται την από 8-3-2018 γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής και απορρίπτει την από 

26/02/2018 προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 της ατομικής επιχείρησης 

ΣΙΔΕΡΗΣ Ι.ΜΙΧΑΛΗΣ κατά της υπ’ αριθμ. 19/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, για τους λόγους 

που αναφέρονται στην ως άνω γνωμοδότηση που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

απόφασης. 

3) Τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και 

επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου», για την εξυπηρέτηση του δημοσίου 

συμφέροντος, δεδομένου ότι η  συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας κρίνεται απολύτως αναγκαία για την 

διασφάλιση του μείζονος αγαθού της δημόσιας υγείας αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας των 

παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών. 

4) Την αποστολή πρόσκλησης στους νέους προσωρινούς αναδόχους για παράταση του χρόνου ισχύος 

των προσφορών τους για άλλους τέσσερις (4) μήνες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 51 /2018 
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

9ην Μαρτίου 2018. 

Ψυχικό, 13-3-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

 

 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 
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