
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 23ην του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 

14:00΄, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4646/16-4-2018 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,  

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.  

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  5Ο Η.Δ. 

Έγκριση ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για τα τμήματα 2: «Επισκευή 

Σαρώθρων» και 3: «Επισκευή Φορτωτών» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των 

ορίων για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού 

του Δήμου» (ΑΔΑΜ: 17PROC006069190). 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Με την υπ’ αρ.218/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7298ΩΗ8-ΨΒΑ) αναδείχθηκαν οι 

εξής προσωρινοί ανάδοχοι του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή της 

υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου» (ΑΔΑΜ: 17PROC006069190) 

εκτιμώμενης αξίας: 424.400,00 € πλέον Φ.Π.Α και χρονική διάρκεια σύμβασης: 16 μήνες. 

              

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 89/23-4-2018 
Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 5141/27-4-2018 

τηλ.:  210 6794000  
fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 6ΥΨΘΩΗ8-992



 

1. Η ατομική επιχείρηση: «ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ» για τα τμήματα 2: «Επισκευή Σαρώθρων», 

εκτιμώμενης αξίας 76.000,00€  πλέον ΦΠΑ 24% και 3: «Επισκευή Φορτωτών», εκτιμώμενης αξίας 

17.900,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 36% επί της ενδεικτικής δαπάνης 

για εργασία και ανταλλακτικά αμφοτέρων των τμημάτων.  

2. Η εταιρεία: «ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΟΕ» για το 

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

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

αξίας 116.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 31% επί της ενδεικτικής 

δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά.  

3. Η εταιρεία: «Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε. ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ Ο.Ε.» για τα τμήματα 6: «Επισκευή Υπερκατασκευών 

Απορριμματοφόρων», εκτιμώμενης αξίας 40.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% και 7: «Επισκευή Υπερκατασκευών, 

Βυτιοφόρων, Φορτηγών (κλειστών, ανοιχτών ανατρεπόμενων ή μη ανατρεπόμενων) και 

απορριμματοκιβωτίων», εκτιμώμενης αξίας 81.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, η οποία προσέφερε ποσοστό 

έκπτωσης 25,75% επί της ενδεικτικής δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά αμφοτέρων των τμημάτων.  

Η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε στις συμμετέχουσες εταιρείες με την ανάρτησή της στη 

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

1/11/2017. 

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου άσκησης προσφυγής, σε εφαρμογή της ως άνω απόφασης, 

απεστάλη στους προσωρινούς αναδόχους μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στις 22-11-2017 η υπ’ αριθμ.πρωτ.18276/22-11-

2017 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων έγινε στις 7-12-2017 από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία 

συνέταξε το υπ’ αριθμ.πρωτ.1554/6-2-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αρ.19/2018 απόφασή της 

(ΑΔΑ: ΩΙΟ2ΩΗ8-ΣΗΖ).  

Με την ως άνω απόφαση: 

1. Κηρύχθηκαν έκπτωτοι οι προσωρινοί ανάδοχοι: ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ και Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε. ΞΕΝΙΟΣ 

ΚΑΞΕΚΩ Ο.Ε. και εγκρίθηκε η κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής  τους υπέρ του Δήμου. 

2. Αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι οι εταιρείες: HATKAR SERVICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΑΚΟΣ για το τμήμα 5: «Επισκευή Πλαισίων 

Απορριμματοφόρων, Βυτιοφόρων, Φορτηγών (κλειστών, ανοιχτών ανατρεπόμενων ή μη 

ανατρεπόμενων) και πλαισίων Γερανών & Καλαθοφόρων Οχημάτων» και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  για τα τμήματα 6: «Επισκευή Υπερκατασκευών 

Απορριμματοφόρων» και 7:«Επισκευή Υπερκατασκευών, Βυτιοφόρων, Φορτηγών (κλειστών, ανοιχτών 

ανατρεπόμενων ή μη ανατρεπόμενων) και απορριμματοκιβωτίων».  

3. Κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για τα τμήματα 2: «Επισκευή Σαρώθρων» και 3: «Επισκευή 

Φορτωτών» .  

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

προσφυγή του μοναδικού συμμετέχοντος για τα τμήματα 2 και 3 ΣΙΔΕΡΗ Ι.ΜΙΧΑΛΗ,  κατά της ως άνω 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΥΨΘΩΗ8-992



 

απόφασης, η οποία απορρίφθηκε με την υπ’ αρ. 51/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 

ΨΩ6ΠΩΗ8-Κ47).  

 Η υπ’ αρ.51/2018 απόφαση περί απόρριψης της προσφυγής, κοινοποιήθηκε στον εν λόγω 

συμμετέχοντα με την ανάρτησή της στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων στις 14/03/2018. Ωστόσο, ο ως άνω συμμετέχων δεν προσέφυγε ενώπιον 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατά της απόφασης. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 106 του Ν.4412/2016: 

«Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 

ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη 

υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των 

προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της 

σύμβασης».  

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του ιδίου άρθρου:  

«Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η 

αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της 

σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον 

επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών», όπως ισχύει στην προκειμένη περίπτωση. 

Τίθεται υπ’ όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής η υπ’ αριθμ. πρωτ.4823/20-4-2018 σχετική 

εισήγηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, η οποία έχει ως εξής 

«Στο Ψυχικό, την 20-4-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο 

Δημοτικό Κατάστημα Ψυχικού, η Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών 

και εργασιών/υπηρεσιών μηχανολογικού εξοπλισμού που συστήθηκε με την υπ’ αριθ. 331/2016 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1. Πρόεδρος, Παραμπάτη Αικατερίνη 

2. Τακτικό Μέλος, Μπενέτος Στέφανος 

3. Τακτικό Μέλος, Καλογερόπουλος Ευστάθιος 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την με αριθμ. 19/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

σύμφωνα με την οποία κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για τα τμήματα 2: «Επισκευή Σαρώθρων» και 3: 

«Επισκευή Φορτωτών» για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου 

εξοπλισμού του Δήμου» λόγω αποκλεισμού του προσωρινού αναδόχου και το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016, 

εισηγείται την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για τα τμήματα 2: «Επισκευή 

Σαρώθρων» και 3: «Επισκευή Φορτωτών» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 

παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου». 

Επισημαίνεται ότι με την υπ’ αρ.20/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΨ9ΕΩΗ8-ΧΔΑ) 

ματαιώθηκε και ο επαναληπτικός ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων για την παροχή της 

υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου» για τα τμήματα 1: 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΥΨΘΩΗ8-992



 

«Επισκευή Υπερκατασκευών Γερανών & Καλαθοφόρων Οχημάτων» και 4: «Επισκευή Επιβατηγών οχημάτων 

και ημιφορτηγών (πλαίσιο και αμάξωμα)» σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 1α του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 

3.5 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 17934/16-11-2017 σχετικής διακήρυξης Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 17PROC002268197), 

καθώς η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφορών.  

 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ.1α και παρ. 4 του Ν.4412/2016, 

4. Τις υπ’ αριθμ. 218/2017, 19/2018, 20/2018 & 51/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

5. Την υπ’ αριθ. 331/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

6. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.18276/22-11-2017 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

7. Το υπ’ αριθμ.πρωτ.1554/6-2-2018 πρακτικό αποσφράγισης, 

8. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.4823/20-4-2018 σχετική εισήγηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, 

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17934/16-11-2017 σχετική διακήρυξη Δημάρχου, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για τα τμήματα 2: «Επισκευή 

Σαρώθρων» και 3: «Επισκευή Φορτωτών» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 

παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου» (ΑΔΑΜ: 

17PROC006069190), για τους αναφερόμενους  στην εισήγηση λόγους. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 89/2018 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 9ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

23ην Απριλίου 2018. 

Ψυχικό, 27-4-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος 

 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

ΑΔΑ: 6ΥΨΘΩΗ8-992
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