
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 1ην του μηνός  Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 

13:00΄, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6371/25-5-2018 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,    

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  5Ο Η.Δ. 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 

προκήρυξης διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Επισκευή Πλαισίων 

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

ανατρεπόμενων) και Πλαισίων Γερανών & Καλαθοφόρων Οχημάτων», για λόγους κατεπείγοντος. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Με την υπ’ αρ.121/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΥ6ΤΩΗ8-Ν1Χ) κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων 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., η 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 150/1-6-2018 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 6840/6-6-2018 
τηλ.:  210 6794000  

fax:  210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 61ΝΩΩΗ8-ΩΝΡ



 

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.). Η ως άνω απόφαση έχει 

αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 225 του 

ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας και επίκειται ο προσυμβατικός έλεγχος από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 36 του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52Α). 

Με την υπ’ αρ.21/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΓΙΥΩΗ8-74Β) η οποία εγκρίθηκε με την 

υπ’ αρ.πρωτ.13354/4971/28-02-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

κατακυρώθηκε 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» για λόγους κατεπείγοντος, μέχρι της 

αναδείξεως νέου αναδόχου, για λόγους κατεπείγοντος, στην εταιρεία ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ, η οποία προσέφερε 

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

κατηγορίας, 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.  

 Με βάση την ως άνω απόφαση, ο Δήμος συνήψε την υπ’ αρ. πρωτ.4506/11-04-2018 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 

18SYMV002930437). 

Ωστόσο, σύμφωνα με την υπ’ αρ.πρωτ.5996/17-05-2018 αιτιολογική έκθεση του προϊσταμένου Δ/νσης 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου προέκυψε κατεπείγουσα ανάγκη σύναψης νέας 

σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «Επισκευή Πλαισίων Απορριμματοφόρων, Βυτιοφόρων, Φορτηγών 

(κλειστών, ανοιχτών ανατρεπόμενων ή μη ανατρεπόμενων) και Πλαισίων Γερανών & Καλαθοφόρων 

Οχημάτων» λόγω εξάντλησης του οικονομικού αντικειμένου της ως άνω σύμβασης. Συγκεκριμένα, 

αναφέρονται τα εξής: 

 

«Σας γνωρίζουμε ότι το οικονομικό αντικείμενο της με Αρ. Πρωτ. 4506 / 11-04-2018  σχετικής 

σύμβασης  του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού με την Εταιρεία ΣΥΝΤΡΑΚ Ε.Π.Ε.. που αφορά την παροχή υπηρεσίας: 

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

ανατρεπόμενων) και πλαισίων Γερανών & Καλαθοφόρων Οχημάτων», εξαντλήθηκε διότι λόγω παλαιότητας 

του στόλου προέκυψαν απρόβλεπτες σοβαρές βλάβες οι οποίες δεν αφορούν κατά τα διδάγματα της κοινής 

πείρας, στην αντιμετώπιση συνήθων φθορών στο πλαίσιο της τακτικής συντήρησης, αλλά σε επισκευές 

έκτακτων βλαβών που όπως παραθέτουμε παρακάτω προκλήθηκαν κατά την κίνηση των οχημάτων, χωρίς 

οποιαδήποτε υπαιτιότητα των αρμοδίων οργάνων του Δήμου, καθιστώντας αυτά  μη λειτουργικά.  

 

 ΚΗΟ 6271 απορριμματοφόρο  μύλος:  έλεγχος συστήματος διεύθυνσης εξαγωγή και αντ/ση ιμάντων τιμονιού, 

εξαγωγή σασμάν για αλλαγή σετ δίσκο πλατό 3.000 € 

 ΚΗΙ 5754 απορριμματοφόρο μύλος:  έλεγχος ρύθμιση αντλίας πετρελαίου, επισκευή βλάβης , εξαγωγή και 

αντ/ση ηλεκτρικής αντλίας καυσίμου 1.500 € 

 ΚΗΟ 6379 απορριμματοφόρο  μύλος:  εξαγωγή σασμάν για αλλαγή σετ δίσκο-πλατό φορτηγού, εξαγωγή και 

αντικατάσταση βολάν κινητήρα. 3.000 € 
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 ΚΗΙ 6655 απορριμματοφόρο πρέσα: έλεγχος εξαγωγή φλοτέρ ντεπόζιτου και αντικατάσταση, κόλληση 

εξάτμισης, κατασκευή σωλήνα εξάτμισης, αντ/ση πανοραμικού καθρέφτη οδηγού, αλλαγή μπουλονιών, 

εξαγωγή  αριστερού εμπρόσθιου τροχού, εξαγωγή ρεζερβουάρ 2.000 € 

 ΚΗΗ 5933 φορτηγό γάντζος:   αποξήλωση δύο οπισθίων φτερών και βάσεων αυτών , αντικατάσταση με 

καινούρια τοποθέτηση και στήριξη, τοποθέτηση προστατευτικής πλαϊνής λαμαρίνας 1.700 € 

 ΚΗΙ 5807 φορτηγό ανατρεπόμενο ανοικτό:  εξαγωγή σασμάν για αλλαγή σετ δίσκο πλατό γενικό μεγάλο 

σέρβις 2.000 € 

 ΚΗΙ 6654 φορτηγό γάντζος:  ενίσχυση βάσης οπ. αρισ. φτερού, στήριξη και τοποθέτηση καλύμματος, 

εισαγωγής αέρα, έλεγχος συστήματος διεύθυνσης , έλεγχος μπαρών, και έλεγχος διαρροών ψυγείου 

αντιψυκτικού. 1.500 €  

 Επίσης κατά το διάστημα που μεσολάβησε  έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την σύναψη της νέας 

σύμβασης, ήταν φυσικό να συσσωρευτούν πάγιες εργασίες,  όπως είναι η συντήρηση το πλύσιμο και η 

απολύμανση των οχημάτων.  

 

Η αποκατάσταση των βλαβών θεωρήθηκε αναγκαία προκειμένου να μην διαταραχθεί η ομαλή 

λειτουργία της αποκομιδής των αποβλήτων του Δήμου και τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία και ασφάλεια. 

 

Επειδή, ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχουν συναφθεί ακόμα νέες συμβάσεις, 

παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την σύναψη νέας σύμβασης με το ποσό των 24.000,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), λόγω του κατεπείγοντος, ώστε να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση 

βλαβών που προκύπτουν καθημερινά στα οχήματα του Δήμου, καθώς και το τακτικό πλύσιμο και την 

απολύμανση αυτών, που λόγω του φορτίου που μεταφέρουν (απόβλητα) είναι επιβεβλημένο για λόγους 

δημόσιας υγείας, τόσο για τους εργαζόμενους σε αυτά όσο και για το περιβάλλον εν γένει».  

 

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν:  

 

1. τις διατάξεις της παρ.1 δ του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 

της Π.Ν.Π. που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ.102/Α/26-8-2015 Φ.Ε.Κ., σύμφωνα με τις οποίες στις 

υποχρεωτικές δαπάνες «εντάσσεται και η συντήρηση των μηχανημάτων και των οχημάτων».  

2. την αδυναμία αντικειμενικής εκτίμησης των βλαβών που ενδέχεται να παρουσιάσει ένα όχημα, κατά τη 

διάρκεια χρήσης του.  

3. το γεγονός ότι στο εφεξής, οχήματα που κατά βάση αφορούν την συλλογή και αποκομιδή του μεγαλύτερου 

όγκου των απορριμμάτων, δηλ. μείζονα ζητήματα δημόσιας υγείας, θα στερούνται της απαραίτητης 

συντήρησης με όλες τις εντεύθεν επιπτώσεις δηλ. ελαττωματική λειτουργία έως και ακινητοποίηση.  

4. το μείζον αγαθό της δημόσιας υγείας αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας των παρεχομένων προς τους 

πολίτες υπηρεσιών.  

5. το γεγονός ότι έχει εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενο της υπ’ αρ. πρωτ.4506/11-04-2018 σύμβασης του 

Δήμου με την εταιρεία ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ που αφορά την παροχή της υπηρεσίας: «Επισκευή Πλαισίων 

ΑΔΑ: 61ΝΩΩΗ8-ΩΝΡ



 

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

πλαισίων Γερανών & Καλαθοφόρων Οχημάτων». 

6. τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή 

«αποφασίζει μεταξύ άλλων και αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, 

παροχής υπηρεσιών σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις»  

7. τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες:  

 

1. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, οι αναθέτουσες 

αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση. 2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να 

χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών  

σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: 

α)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….  

β)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..  

γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα 

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

ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι 

αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

απορρέουν από δική τους ευθύνη.  

 

Βάσει των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή:  

 

1. Να αποφανθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, που 

καθιστούν νόμιμη και αναγκαία την απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Επισκευή Πλαισίων 

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

πλαισίων Γερανών & Καλαθοφόρων Οχημάτων» μέχρι της σύναψης νέας σύμβασης από τον ηλεκτρονικό 

ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0002 με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018, μέχρι του ποσού των 

19.354,84 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 24.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., 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.  

2. Να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο, να προβεί σε διαβούλευση με τους φορείς της επιλογής του και να 

διαπραγματευθεί με έναν ή περισσότερους από αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν την τεχνική ικανότητα 

παροχής της ως άνω υπηρεσίας.  

3. Με την υποβολή της προσφοράς τους προτείνεται να κληθούν να υποβάλουν εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής ποσοστού 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 

ήτοι 387,10 ευρώ καθώς και τα εξής δικαιολογητικά:  
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1. Άδεια λειτουργίας συνεργείου, σχετική με το αντικείμενο, η οποία να είναι σε ισχύ.  

2. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο  

3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 

το ειδικό επάγγελμά τους.  

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) των ιδίων ως και των εργαζομένων τους καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά τόσο τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας στην επιχείρηση όσο και τους εκπροσώπους αυτού, εφόσον υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης, που 

είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους 

στο ΙΚΑ και θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου αναφορικά με τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 

έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 

1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :  

 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 

με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.  

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

υποψήφιοι πάροχοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  

Υπόχρεοι στην υποβολή του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:  

 φυσικά πρόσωπα  

 διαχειριστές στις περιπτώσεις προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε), εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε)  

 Ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών  

 σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία.  

7. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα ως ακολούθως :  

 

1. Για νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ):  

α) αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 

καταστατικό της εταιρείας, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ.  
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β) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η 

αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και 

τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.  

2. Για νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) :  

α) αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του 

τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.  

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.  

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου με την οποία θα δηλώνεται:  

i. ότι αναλαμβάνει όλες τις μηχανολογικές εργασίες καθώς και τις εργασίες όλων των συστημάτων του 

οχήματος και του αμαξώματος αυτού, εργασίες φανοποιίας, πλυσίματος – λίπανσης, πλην των εργασιών που 

αφορούν την υπερκατασκευή και τα ελαστικά.  

ii. η διαθεσιμότητα και άμεση διάθεση ανταλλακτικών, ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι 

στο Δήμο.  

iii. ότι τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια του κατασκευαστικού οίκου ή 

εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του κανονισμού ΕΚ 1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010 και άριστης 

ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα) και ότι η επιχείρηση διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί καθώς και πρόγραμμα 

(software) συντήρησης οχημάτων για τα οχήματα που είναι συμβατά με τέτοια προγράμματα.  

iv. ότι σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης οχήματος ή τμήματος αυτού από χρήση μη κατάλληλου 

ανταλλακτικού από μέρους του συνεργείου, αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου και δωρεάν την επισκευή του 

οχήματος και την αντικατάσταση των μερών που έχουν υποστεί βλάβη από την χρήση του μη κατάλληλου 

ανταλλακτικού.  

v. ο χρόνος παράδοσης των οχημάτων, στη περίπτωση που τα ανταλλακτικά θα πρέπει να παραγγελθούν από 

το εξωτερικό, ο οποίος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.  

vi. ότι σε περίπτωση ακινητοποίησης οχήματος στο δρόμο η επιχείρηση υποχρεούται να μεταβεί και να 

επισκευάσει επί τόπου το ακινητοποιημένο όχημα και σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής να το παραλάβει και 

να το μεταφέρει στο συνεργείο της προς επισκευή με δικά της μέσα και έξοδα.  

vii. ο χρόνος εγγύησης των εργασιών και των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών που δεν θα πρέπει να είναι 

μικρότερος του ενός (1) έτους από την ημερομηνία εκτέλεσης της εργασίας ή της τοποθέτησης του 

ανταλλακτικού.  

viii. ότι η επιχείρηση είναι σε θέση εντός 24 ωρών, από την γραπτή ειδοποίηση της υπηρεσίας να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες για την τεχνική επιθεώρηση του οχήματος, τον εντοπισμό της βλάβης και τον 

προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.  

ix. ότι εγγυάται την διαθεσιμότητα των οχημάτων/μηχανημάτων της σύμβασης σε ποσοστό τουλάχιστον 80%. 

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

επισκευασμένα/συντηρημένα και έτοιμα προς ασφαλή κυκλοφορία.  

x. ότι η τιμολόγηση των ανταλλακτικών θα γίνεται βάσει της τιμής των επίσημων τιμοκαταλόγων των 

αντιπροσωπειών η των κατασκευαστών ή των εισαγωγέων των ανταλλακτικών.  

 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
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Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ και 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α),  

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 36 του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52Α), 

4. Τις διατάξεις της παρ.1 δ του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 

άρθρο 1 της Π.Ν.Π. που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ.102/Α/26-8-2015 Φ.Ε.Κ., σύμφωνα με τις οποίες 

στις υποχρεωτικές δαπάνες «εντάσσεται και η συντήρηση των μηχανημάτων και των οχημάτων», 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν..4412/2016, 

6. Τις υπ’ αριθμ. 21/2018 και 121/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

7. Τις υπ’ αρ.πρωτ.8248/02-06-2017 και 4506/11-04-2018 συμβάσεις, 

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

Πρασίνου, 

9. Την υπ’ αρ.πρωτ.13354/4971/28-02-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 21/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

10. Την υπ’ αρ.πρωτ.5996/17-05-2018 αιτιολογική έκθεση του προϊσταμένου Δ/νσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, 

11. Την αδυναμία αντικειμενικής εκτίμησης των βλαβών που ενδέχεται να παρουσιάσει ένα όχημα, κατά τη 

διάρκεια χρήσης του, 

12. Το γεγονός ότι στο εφεξής, οχήματα που κατά βάση αφορούν την συλλογή και αποκομιδή του 

μεγαλύτερου όγκου των απορριμμάτων, δηλ. μείζονα ζητήματα δημόσιας υγείας, θα στερούνται της 

απαραίτητης συντήρησης με όλες τις εντεύθεν επιπτώσεις δηλ. ελαττωματική λειτουργία έως και 

ακινητοποίηση, 

13. Το μείζον αγαθό της δημόσιας υγείας αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας των παρεχομένων προς τους 

πολίτες υπηρεσιών, 

14. Το γεγονός ότι έχει εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενο της υπ’ αρ. πρωτ.4506/11-04-2018 σύμβασης 

του Δήμου με την εταιρεία ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ που αφορά την παροχή της υπηρεσίας: «Επισκευή Πλαισίων 

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

πλαισίων Γερανών & Καλαθοφόρων Οχημάτων». 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, που καθιστούν νόμιμη και 

αναγκαία την απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 

διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Επισκευή Πλαισίων Απορριμματοφόρων, Βυτιοφόρων, 

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

Οχημάτων» μέχρι της σύναψης νέας σύμβασης από τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, σε 

βάρος του Κ.Α. 20.6263.0002 με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 

εξόδων του οικονομικού έτους 2018, μέχρι του ποσού των 19.354,84 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

24%, ήτοι 24.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 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.  
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2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, να προβεί σε διαβούλευση με τους φορείς της επιλογής του και να 

διαπραγματευθεί με έναν ή περισσότερους από αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν την τεχνική ικανότητα 

παροχής της ως άνω υπηρεσίας.  

 

3. Με την υποβολή της προσφοράς τους να κληθούν να υποβάλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού 

2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι 387,10 ευρώ καθώς 

και τα εξής δικαιολογητικά:  

 

1. Άδεια λειτουργίας συνεργείου, σχετική με το αντικείμενο, η οποία να είναι σε ισχύ.  

2. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο  

3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 

το ειδικό επάγγελμά τους.  

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) των ιδίων ως και των εργαζομένων τους καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά τόσο τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας στην επιχείρηση όσο και τους εκπροσώπους αυτού, εφόσον υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης, που 

είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους 

στο ΙΚΑ και θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου αναφορικά με τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 

έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 

1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :  

 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 

με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.  

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

υποψήφιοι πάροχοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  

Υπόχρεοι στην υποβολή του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:  

 φυσικά πρόσωπα  

 διαχειριστές στις περιπτώσεις προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε), εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε)  

 Ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών  

 σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν 
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υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία.  

7. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα ως ακολούθως :  

1. Για νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ):  

α) αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 

καταστατικό της εταιρείας, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ.  

β) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η 

αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και 

τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.  

2. Για νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) :  

α) αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του 

τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.  

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.  

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου με την οποία θα δηλώνεται:  

i. ότι αναλαμβάνει όλες τις μηχανολογικές εργασίες καθώς και τις εργασίες όλων των συστημάτων του 

οχήματος και του αμαξώματος αυτού, εργασίες φανοποιίας, πλυσίματος – λίπανσης, πλην των εργασιών που 

αφορούν την υπερκατασκευή και τα ελαστικά.  

ii. η διαθεσιμότητα και άμεση διάθεση ανταλλακτικών, ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι 

στο Δήμο.  

iii. ότι τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια του κατασκευαστικού οίκου ή 

εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του κανονισμού ΕΚ 1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010 και άριστης 

ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα) και ότι η επιχείρηση διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί καθώς και πρόγραμμα 

(software) συντήρησης οχημάτων για τα οχήματα που είναι συμβατά με τέτοια προγράμματα.  

iv. ότι σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης οχήματος ή τμήματος αυτού από χρήση μη κατάλληλου 

ανταλλακτικού από μέρους του συνεργείου, αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου και δωρεάν την επισκευή του 

οχήματος και την αντικατάσταση των μερών που έχουν υποστεί βλάβη από την χρήση του μη κατάλληλου 

ανταλλακτικού.  

v. ο χρόνος παράδοσης των οχημάτων, στη περίπτωση που τα ανταλλακτικά θα πρέπει να παραγγελθούν από 

το εξωτερικό, ο οποίος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.  

vi. ότι σε περίπτωση ακινητοποίησης οχήματος στο δρόμο η επιχείρηση υποχρεούται να μεταβεί και να 

επισκευάσει επί τόπου το ακινητοποιημένο όχημα και σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής να το παραλάβει και 

να το μεταφέρει στο συνεργείο της προς επισκευή με δικά της μέσα και έξοδα.  

vii. ο χρόνος εγγύησης των εργασιών και των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών που δεν θα πρέπει να είναι 

μικρότερος του ενός (1) έτους από την ημερομηνία εκτέλεσης της εργασίας ή της τοποθέτησης του 

ανταλλακτικού.  

viii. ότι η επιχείρηση είναι σε θέση εντός 24 ωρών, από την γραπτή ειδοποίηση της υπηρεσίας να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες για την τεχνική επιθεώρηση του οχήματος, τον εντοπισμό της βλάβης και τον 

προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.  
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ix. ότι εγγυάται την διαθεσιμότητα των οχημάτων/μηχανημάτων της σύμβασης σε ποσοστό τουλάχιστον 80%. 

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

επισκευασμένα/συντηρημένα και έτοιμα προς ασφαλή κυκλοφορία.  

x. ότι η τιμολόγηση των ανταλλακτικών θα γίνεται βάσει της τιμής των επίσημων τιμοκαταλόγων των 

αντιπροσωπειών η των κατασκευαστών ή των εισαγωγέων των ανταλλακτικών.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 150/2018 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 13ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

1ην Ιουνίου 2018. 

Ψυχικό, 6-6-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 
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