
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 11ην του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 

10:00΄, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5492/7-5-2018 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, απούσα, αναπληρούμενη από την κ. Λάβδα Ελένη, 

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.  

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  14Ο Η.Δ. 

Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή του 

μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου» για τα τμήματα 5: «Επισκευή Πλαισίων 

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

ανατρεπόμενων) και πλαισίων Γερανών & Καλαθοφόρων Οχημάτων», 6: «Επισκευή 

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

Φορτηγών (κλειστών, ανοιχτών ανατρεπόμενων ή μη ανατρεπόμενων) και 

απορριμματοκιβωτίων». 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

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

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 121/11-5-2018 
Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 5905/16-5-2018 

τηλ.:  210 6794000  
fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΨΥ6ΤΩΗ8-Ν1Χ



 

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 22/02/2018 υπεβλήθη ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ προδικαστική προσφυγή του 

προσωρινού αναδόχου Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε. ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ κατά της ως άνω απόφασης, η οποία 

απερρίφθη με την υπ’αρ.53/2018 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΑΛ1ΩΗ8-4ΗΒ). Η ως άνω απόφαση κοινοποιήθηκε στην εν 

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

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων στις 13/03/2018. Ακολούθως, στις 23/03/2018 υπεβλήθη προσφυγή από 

την ως άνω εταιρεία κατά της απόφασης απόρριψης της προσφυγής της, ενώπιον του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Στις 24/02/2018 υπεβλήθη ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ προδικαστική προσφυγή της 

εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ-ΕΞΑΓΩΓΑΙ-ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ Ι.Κ.Ε. κατά της υπ’ αρ. 

19/2018 απόφασης, η οποία απερρίφθη με την υπ’αρ.52/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 

ΩΛΜΓΩΗ8-ΩΨ9). 

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

ατομικής επιχείρησης ΣΙΔΕΡΗΣ Ι.ΜΙΧΑΛΗΣ  κατά της υπ’ αρ. 19/2018 απόφασης, η οποία απερρίφθη με την 

υπ’αρ.51/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΩ6ΠΩΗ8-Κ47).  

Επιπλέον, με τις ως άνω αποφάσεις εγκρίθηκε η συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού, 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 καθώς και η αποστολή πρόσκλησης στους νέους 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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προσωρινούς αναδόχους για παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών τους για άλλους τέσσερις (4) 

μήνες.  

Οι υπ’αρ.51/2018 και 52/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιήθηκαν στους ενδιαφερόμενους 

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

Δημοσίων Συμβάσεων στις 14/03/2018. Ωστόσο, κανείς από τους δύο προσωρινούς αναδόχους δεν υπέβαλε 

προσφυγή κατά της απόφασης απόρριψης των προδικαστικών προσφυγών τους, ενώπιον του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Σε εφαρμογή των αποφάσεων 51/2018, 52/2018 και 53/2018 απεστάλη προς τους νέους προσωρινούς 

αναδόχους του διαγωνισμού HATKAR SERVICE Α. Ε.  και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 

Α.Ε. η υπ’αρ.πρωτ.3296/1403-2018 πρόσκληση παράτασης της διάρκειας ισχύος της προσφοράς τους για 

επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, πριν τη λήξη της, 

την οποία αποδέχτηκαν αμφότεροι. 

Ακολούθως, απεστάλησαν στους νέους προσωρινούς αναδόχους HATKAR SERVICE Α. Ε.  και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. μέσω του ΕΣΗΔΗΣ οι υπ’ αρ.πρωτ.4491/11-04-2018 και 5004/25-04-

2018 προσκλήσεις υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, αντίστοιχα.  

Ανταποκρινόμενοι στις ως άνω προσκλήσεις, οι  νέοι προσωρινοί ανάδοχοι, υπέβαλαν εμπρόθεσμα σε 

ηλεκτρονική μορφή και κατέθεσαν σε έντυπη μορφή, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου του νέου προσωρινού αναδόχου για το τμήμα 5: «Επισκευή 

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

ανατρεπόμενων) και πλαισίων Γερανών & Καλαθοφόρων Οχημάτων» HATKAR SERVICE Α. Ε.  έγινε στις 24-04-

2018 από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία συνέταξε το υπ’ αρ.πρωτ.5358/03-05-2018 πρακτικό αποσφράγισης 

και ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο υποβάλλει για έγκριση και έχει ως εξής: 

Στο Ψυχικό, την 24-04-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 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, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο 

προσωρινός ανάδοχος στο πλαίσιο διενέργειας του υπ’ αριθ. 40332 ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 

5150/11-04-2017 Διακήρυξης Δημάρχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή του 

μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου» (CPV: 50110000-9) συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των 

απαραιτήτων ανταλλακτικών, προϋπολογισμού 526.256,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1. Πρόεδρος, Παραμπάτη Αικατερίνη 

2. Τακτικό Μέλος, Μπενέτος Στέφανος 

3. Τακτικό Μέλος, Καλογερόπουλος Ευστάθιος 

Με το από 31-01-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης η ορισθείσα 

Επιτροπή διαγωνισμού πρότεινε 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, η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης είκοσι τρία τοις εκατό (23%) επί της 

ενδεικτικής δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά για το τμήμα 5 της σύμβασης. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Με την υπ’ αριθ. 19/18 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες, 

εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό.  

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ανωτέρω μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση, με αριθ. 

πρωτ. 4491/11-4-2018, 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 ανωτέρω 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. 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους προσφέροντες («προσωρινούς 

αναδόχους»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 

από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους και σε έντυπη 

μορφή.  

Η Επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας 

των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν.  

Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο 

την 11-4-2018.  Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

εμπρόθεσμα.  

Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον 4838/20-4-2018 

αριθμό πρωτοκόλλου, τον φάκελο των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, όπως προβλέπεται από την 

διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστοι στην Επιτροπή. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου 

είναι εμπρόθεσμη. 

Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα: 

1. Ποινικό μητρώο του διευθύνοντος συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Ασφαλιστικές ενημερότητες του διευθύνοντος συμβούλου, ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 

και των εργαζομένων. 

3. Πιστοποιητικό Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. 

4. Ισολογισμοί τριών τελευταίων ετών. 

5. Κατάσταση φορέων του Δημοσίου παρόμοιων υπηρεσιών συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες 

συμβάσεις. 

6. Υπεύθυνη δήλωση για το ελάχιστο απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό (3 εξειδικευμένους τεχνίτες και 1 

υπεύθυνο ελέγχου ποιότητας) και Κατάσταση προσωπικού από αρμόδια αρχή σύμφωνα με την οποία 

στην επιχείρηση εργάζονται επτά (7) άτομα εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Η κατάσταση 

προσωπικού συνοδευόταν από τους τίτλους σπουδών των επτά ατόμων. 

7. Φορολογική ενημερότητα. 
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8. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί μη πτώχευσης, υπαγωγής σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

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

διαπιστώθηκε ότι: 1) όσον αφορά τις ασφαλιστικές ενημερότητες, δεν είχαν κατατεθεί οι ασφαλιστικές 

ενημερότητες των δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα των Καραδημητρίου Αικατερίνης 

και Χατζάκου Μαρίας ή κάποιο αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει ότι τα μέλη αυτά είναι μέτοχοι κατά 

ποσοστό μικρότερο του 3% και 2) όσον αφορά την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας: Α) 

είχε κατατεθεί κατάσταση φορέων Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ανάληψης προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου 

κατά την τελευταία τριετία (2014, 2015, 2016) χωρίς να συνοδεύεται από όλα τα πιστοποιητικά περί ορθής 

εκτέλεσης των αντίστοιχων συμβάσεων, Β) ενώ αριθμητικά διαθέτετε το ελάχιστο απαιτούμενο εξειδικευμένο 

τεχνικό προσωπικό, δεν δηλώνεται ποιος θα εκτελεί καθήκοντα υπευθύνου ποιότητας. 

Κατόπιν τούτου, απεστάλη ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ το υπ’ αριθ. 5004/25-04-2018 έγγραφο στον 

προσωρινό ανάδοχο προκειμένου εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του να προσκομίσει τα 

παραπάνω δικαιολογητικά. 

Σε απάντηση αυτού, η εταιρεία HATKAR SERVICE  Α.Ε. κατέθεσε ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ τα κάτωθι 

δικαιολογητικά: 

1) το μετοχολόγιο της εταιρείας και την υπεύθυνη δήλωση με τον πίνακα των μετόχων, από τα οποία 

προκύπτει ότι οι Καραδημητρίου Αικατερίνη και Χατζάκου Μαρία δεν είναι μέτοχοι της εταιρείας 2) Α) 

βεβαίωση καλής εκτέλεσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Β) Δήλωση ότι χρέη υπευθύνου ποιότητας θα 

εκτελεί ο κος Καραδημητρίου Χρήστος.  

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή, εξετάζοντας τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά αλλά 

και σε έντυπη μορφή διαπίστωσε ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να  κατακυρωθεί, το τμήμα 5 της 

παροχής της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου» στην εταιρεία 

HATKAR SERVICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΑΚΟΣ 

γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου του νέου προσωρινού αναδόχου για τα τμήματα 6: 

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

(κλειστών, ανοιχτών ανατρεπόμενων ή μη ανατρεπόμενων) και απορριμματοκιβωτίων», έγινε στις 03-05-2018, 

από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία συνέταξε το υπ’ αρ.πρωτ.5569/08-05-2018 πρακτικό αποσφράγισης και 

ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο υποβάλλει για έγκριση και έχει ως εξής: 

Στο Ψυχικό, την 03-05-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 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, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο 
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προσωρινός ανάδοχος στο πλαίσιο διενέργειας του υπ’ αριθ. 40332 ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 

5150/11-04-2017 Διακήρυξης Δημάρχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή του 

μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου» (CPV: 50110000-9) συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των 

απαραιτήτων ανταλλακτικών, προϋπολογισμού 526.256,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

4. Πρόεδρος, Παραμπάτη Αικατερίνη 

5. Τακτικό Μέλος, Μπενέτος Στέφανος 

6. Τακτικό Μέλος, Καλογερόπουλος Ευστάθιος 

 

Με το από 31-01-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης η ορισθείσα 

Επιτροπή διαγωνισμού πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προσωρινού αναδόχου του ως άνω διαγωνισμού για τα τμήματα 6 και 7 της 

σύμβασης, 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. 

Με την υπ’ αριθ. 19/18 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες, 

εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό.  

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ανωτέρω μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση, με αριθ. 

πρωτ. 5085/26-04-2018, 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 ανωτέρω 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. 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους προσφέροντες («προσωρινούς 

αναδόχους»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 

από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους και σε έντυπη 

μορφή.  

Η Επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας 

των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν.  

Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο 

την 26-04-2018.  Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

εμπρόθεσμα.  

Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, τον φάκελο των δικαιολογητικών σε 

έντυπη μορφή, όπως προβλέπεται από την πρόσκληση, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστοι στην Επιτροπή. 

Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη. 
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Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα: 

1. Ποινικά μητρώα όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Ασφαλιστικές ενημερότητες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των εργαζομένων. 

3. Πιστοποιητικά Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και καταστατικά εταιρείας. 

4. Ισολογισμοί τριών τελευταίων ετών. 

5. Κατάσταση φορέων του Δημοσίου παρόμοιων υπηρεσιών συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες 

συμβάσεις. 

6. Υπεύθυνη δήλωση για το ελάχιστο απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό (3 εξειδικευμένους τεχνίτες και 1 

υπεύθυνο ελέγχου ποιότητας) και Κατάσταση προσωπικού από αρμόδια αρχή σύμφωνα με την οποία 

στην επιχείρηση εργάζονται είκοσι (20) άτομα εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Η κατάσταση 

προσωπικού συνοδευόταν από τους τίτλους σπουδών των είκοσι ατόμων και υπεύθυνη δήλωση για 

τον υπεύθυνο ελέγχου ποιότητας. 

7. Φορολογική ενημερότητα. 

8. Ένορκη βεβαίωση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του 

λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα και ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις. 

9. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί μη πτώχευσης, υπαγωγής σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή, εξετάζοντας τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά αλλά 

και σε έντυπη μορφή διαπίστωσε ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να  κατακυρωθεί, τα τμήματα 6 και 7 

της παροχής της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου» στην 

εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ γιατί κατέθεσε όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης». 

Όσον αφορά το τμήμα 5, επισημαίνονται τα εξής: 

Με την υπ’ αρ.84/2017 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή (ΑΔΑ: Ω4Ν8ΩΗ8-Τ2Η)  

κατακύρωσε το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, για την παροχή της υπηρεσίας: «Επισκευή 

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

ανατρεπόμενων) και πλαισίων Γερανών & Καλαθοφόρων Οχημάτων» στην εταιρεία ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ η οποία 

προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 10% επί της ενδεικτικής δαπάνης εργασιών και ανταλλακτικών της 

συγκεκριμένης κατηγορίας, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα εκτέλεσης της εργασίας, μέχρι του ποσού των 

55.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., ήτοι του συνολικού ποσού των 68.200,00 € και της αναδείξεως του νέου αναδόχου 

για τη συγκεκριμένη κατηγορία.  
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Βάσει αυτής, ο Δήμος συνήψε την υπ’ αρ.πρωτ.8248/02-06-2017 σύμβαση με την ως άνω εταιρεία (ΑΔΑΜ: 

17SYMV006279947). Ακολούθως,  κατόπιν εξάντλησης του οικονομικού της αντικειμένου, λόγω παλαιότητας 

του στόλου  και απρόβλεπτων έκτακτων σοβαρών βλαβών σε απορριμματοφόρα του Δήμου,  με την υπ’ 

αρ.21/2018 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή (ΑΔΑ:6ΓΙΥΩΗ8-74Β) κατακύρωσε το αποτέλεσμα της 

ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, για την παροχή της υπηρεσίας: «Επισκευή πλαισίων Απορριμματοφόρων, 

Βυτιοφόρων, Φορτηγών (κλειστών, ανοιχτών ανατρεπόμενων ή μη ανατρεπόμενων) και πλαισίων Γερανών & 

Καλαθοφόρων Οχημάτων» στην εταιρεία ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 10% επί της 

ενδεικτικής δαπάνης εργασιών και ανταλλακτικών της συγκεκριμένης κατηγορίας, λόγω του κατεπείγοντος 

χαρακτήρα εκτέλεσης της εργασίας μέχρι του ποσού των 19.354,84 € πλέον Φ.Π.Α., ήτοι του συνολικού 

ποσού των 24.000,00 € και της αναδείξεως νέου αναδόχου για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Βάσει αυτής, ο 

Δήμος συνήψε την υπ’ αρ.πρωτ.4506/11-04-2018 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 18SYMV002930437). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «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». 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει: «Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την 

αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα». 

Όσον αφορά στην άσκηση προδικαστικής προσφυγής ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της υπ’ 

αρ.πρωτ.5150/11-04-2017 σχετικής διακήρυξης, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του 

Ν.4478/2017 δυνάμει των οποίων τροποποιήθηκε το άρθρο 379 παρ.7 του Ν.4412/2016, η ΑΕΠΠ είναι κατά 

χρόνο αναρμόδια να εξετάσει προδικαστική προσφυγή, δεδομένου ότι οι νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας 

του διαγωνισμού ολοκληρώθηκαν την 13/4/2017. 

Ως εκ τούτου, στην προκειμένη περίπτωση ισχύουν τα εξής: 

 «Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί 

ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της 

διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε 

προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα 

με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού 

εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 

Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης 

ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 

ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η 

απόρριψή της. 
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Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω της 

λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών 

μέτρων του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010. 

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 

από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή της, η 

άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον 

ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα 

ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα 

στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει». 

Βάσει των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει: 

1. Το υπ’ αρ.πρωτ.5358/03-05-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του νέου προσωρινού αναδόχου για το τμήμα 5: «Επισκευή Πλαισίων Απορριμματοφόρων, 

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

Γερανών & Καλαθοφόρων Οχημάτων» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 

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

2. Το υπ’ αρ.πρωτ.5569/08-05-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του νέου προσωρινού αναδόχου για τα τμήματα 6: «Επισκευή Υπερκατασκευών 

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

ανατρεπόμενων ή μη ανατρεπόμενων) του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 

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

3. την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και 

επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου» για το τμήμα 5 της σύμβασης: «Επισκευή Πλαισίων 

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

και πλαισίων Γερανών & Καλαθοφόρων Οχημάτων», στην εταιρεία: HATKAR SERVICE Α.Ε. 12,8ο χλμ. 

Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης & Ερμού 43, Τ.Κ.. 144 51 Μεταμόρφωση, ΑΦΜ: 094222063, ΔΟΥ: ΦΑΕ 

ΑΘΗΝΩΝ, η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης είκοσι τρία τοις εκατό (23%) επί της ενδεικτικής 

δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά μέχρι του ποσού που θα προκύψει από την διαφορά του  

δαπανηθέντος ποσού κατά την εκτέλεση των υπ’ αρ.πρωτ.8248/02-06-2017 και. 4506/11-04-2018 

συμβάσεων από την ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπ’ αρ.6/2017 μελέτης της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου (:143.840,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.) 

4. την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και 

επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου», για τα τμήματα της σύμβασης 6: «Επισκευή 

Υπερκατασκευών Απορριμματοφόρων» και 7:«Επισκευή Υπερκατασκευών, Βυτιοφόρων, Φορτηγών 
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(κλειστών, ανοιχτών ανατρεπόμενων ή μη ανατρεπόμενων) και απορριμματοκιβωτίων», στην εταιρεία 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Ιερά Οδός 162, Τ.Κ. 122 42 

Αιγάλεω, ΑΦΜ: 094036579, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης είκοσι τοις εκατό 

(20%) επί της ενδεικτικής δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά για αμφότερα τα τμήματα, μέχρι του 

συμβατικού ποσού των 49.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το τμήμα 6 και 100.440,00 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για το τμήμα 7, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 

υπ’ αρ. 6/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 

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 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 4 & 5 του Ν. 3886/2010, 

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.4478/2017 δυνάμει των οποίων τροποποιήθηκε το άρθρο 379 

παρ.7 του Ν.4412/2016, 

6. Τις υπ’ αριθμ. 84/2017, 19/2018, 51/2018, 52/2018, 53/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

7. Την υπ’ αριθμ. 6/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου. 

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

9. Το υπ’ αρ.πρωτ.1554/6-2-2018 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής περί ελέγχου των δικαιολογητικών, 

10. Το υπ’ αρ.πρωτ.5358/03-05-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών 

της αρμόδιας Επιτροπής, 

11. Το υπ’ αρ.πρωτ.5569/08-05-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών 

της αρμόδιας Επιτροπής, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

1. Το υπ’ αρ.πρωτ.5358/03-05-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του νέου προσωρινού αναδόχου για το τμήμα 5: «Επισκευή Πλαισίων Απορριμματοφόρων, 

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

Γερανών & Καλαθοφόρων Οχημάτων» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 

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

2. Το υπ’ αρ.πρωτ.5569/08-05-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του νέου προσωρινού αναδόχου για τα τμήματα 6: «Επισκευή Υπερκατασκευών 

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

ανατρεπόμενων ή μη ανατρεπόμενων) του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 

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

3. την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και 

επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου» για το τμήμα 5 της σύμβασης: «Επισκευή Πλαισίων 
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Απορριμματοφόρων, Βυτιοφόρων, Φορτηγών (κλειστών, ανοιχτών ανατρεπόμενων ή μη ανατρεπόμενων) 

και πλαισίων Γερανών & Καλαθοφόρων Οχημάτων», στην εταιρεία: HATKAR SERVICE Α.Ε. 12,8ο χλμ. 

Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης & Ερμού 43, Τ.Κ.. 144 51 Μεταμόρφωση, ΑΦΜ: 094222063, ΔΟΥ: ΦΑΕ 

ΑΘΗΝΩΝ, η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης είκοσι τρία τοις εκατό (23%) επί της ενδεικτικής 

δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά μέχρι του ποσού που θα προκύψει από την διαφορά του  

δαπανηθέντος ποσού κατά την εκτέλεση των υπ’ αρ.πρωτ.8248/02-06-2017 και. 4506/11-04-2018 

συμβάσεων από την ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπ’ αρ.6/2017 μελέτης της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου (:143.840,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.) 

4. την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και 

επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου», για τα τμήματα της σύμβασης 6: «Επισκευή 

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

(κλειστών, ανοιχτών ανατρεπόμενων ή μη ανατρεπόμενων) και απορριμματοκιβωτίων», στην εταιρεία 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Ιερά Οδός 162, Τ.Κ. 122 42 

Αιγάλεω, ΑΦΜ: 094036579, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης είκοσι τοις εκατό 

(20%) επί της ενδεικτικής δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά για αμφότερα τα τμήματα, μέχρι του 

συμβατικού ποσού των 49.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το τμήμα 6 και 100.440,00 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για το τμήμα 7, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 

υπ’ αρ. 6/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 121/2018 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

11ην Μαΐου 2018. 

Ψυχικό, 16-5-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λάβδα Ελένη 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 
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