
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 2αν του μηνός  Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14:00΄, 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8111/28-6-2018 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. 

Ανάθεση στο δικηγόρο Ιωάννη Κουτσούκο  

να παράσχει Γνωμοδότηση για δικαστική υπόθεση του Δήμου. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος λέγει ότι:  

Η Επιτροπή του Δήμου μας για τη Διεξαγωγή Διαγωνισμών και Αξιολόγηση Προσφορών, αφού έλαβε 

υπόψη της τη με αριθμό πρωτ. 5332/03-05-2018 πρόσκληση Δημάρχου σε διαπραγμάτευση για την παροχή 

της υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ & ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», για λόγους 

κατεπείγοντος, συνεδρίασε την 18/05/2018 στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95 

προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ. 57521 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Η Επιτροπή αυτή, σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 6278/23.05.2018 Πρακτικό 

αποσφράγισης και αξιολόγησης του φακέλου προσφοράς για την ανάθεση της προαναφερόμενης υπηρεσίας με 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 183/2-7-2018 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 8481/5-7-2018 
τηλ.:  210 6794000  

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

ΑΔΑ: 6ΑΝ1ΩΗ8-ΩΓ9



 

τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, γνωμοδότησε υπέρ της 

κατακύρωσης του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης στο μοναδικό συμμετέχοντα, πλην όμως 

η Πρόεδρος της Επιτροπής εξέθεσε, μεταξύ άλλων, τις εξής επιφυλάξεις: 1. Σχετικά με την αρμοδιότητα της 

νέας Επιτροπής που κλήθηκε ως όργανο διενέργειας διαδικασιών σύναψης της συγκεκριμένης δημόσιας 

σύμβασης, που αποτελεί άγονο τμήμα προηγηθέντος ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, 

επιφυλάσσεται διότι «…οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του 

έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο». 2. Σχετικά με τις υποχρεώσεις της Επιτροπής, 

όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 3. Η επίκληση του άρθρου 72 του Ν. 

3852/2010 αφορά απευθείας αναθέσεις λόγω επειγουσών αναγκών. 4. Η επίκληση κατεπειγουσών αναγκών 

οφειλόμενων σε απρόβλεπτα γεγονότα διερευνώνται εάν πληρούνται από την αρμόδια Αρχή (ΕΑΑΔΗΣΥ). 5. Το 

αποφαντικό τμήμα της υπ’ αριθ. 90/23-04-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καταργεί κατ’ ουσία τις 

αρμοδιότητες της Επιτροπής.  

Είναι προφανές ότι υπάρχει διχογνωμία ως προς τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

Ενόψει των ανωτέρω και του ότι στο Δήμο δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με μηνιαία αντιμισθία ο κ. 

Πρόεδρος εισηγείται να ανατεθεί στο δικηγόρο Ιωάννη Κουτσούκο να παράσχει Γνωμοδότηση, η οποία θα 

πραγματεύεται, σύμφωνα με τα ως άνω εκτεθέντα, το εύρος των αρμοδιοτήτων των Επιτροπών διεξαγωγής 

διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών και τη νομιμότητα προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 

χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Επισκευή υπερκατασκευών 

γερανών & καλαθοφόρων οχημάτων». Η συγγραφή της Γνωμοδότησης αυτής προϋποθέτει εξειδικευμένη 

γνώση και εμπειρία στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, είναι δε βαρύνουσας σημασίας για τα συμφέροντα 

του Δήμου μας, καθότι πέραν του οικονομικού αντικειμένου ελέγχεται εν προκειμένω και το δημόσιο αγαθό 

της υγείας δια της απρόσκοπτης λειτουργίας των οχημάτων των υπηρεσιών καθαριότητας. Για την σύνταξη της 

εν λόγω γνωμοδότησης απαιτούνται, κατόπιν  συνεννόησης με τον εν λόγω δικηγόρο, (5) πέντε ώρες.   

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά και να παραπέμψει τον ορισμό της αμοιβής του 

δικηγόρου στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

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. 1 περ. ιε’ του Ν.3852/2010, 

3. Το ότι στο Δήμο δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με μηνιαία αντιμισθία, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Αναθέτει στο δικηγόρο Ιωάννη Κουτσούκο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Γέρακα Αττικής, (οδός 

Ηλέκτρας αριθ. 8), ΑΦΜ 131761010, ΔΟΥ Παλλήνης, να παράσχει Γνωμοδότηση, η οποία θα πραγματεύεται, 

σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην εισήγηση, το εύρος των αρμοδιοτήτων των Επιτροπών διεξαγωγής 

διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών και τη νομιμότητα προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 

χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Επισκευή υπερκατασκευών 

γερανών & καλαθοφόρων οχημάτων».  
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2) Παραπέμπει τον ορισμό της αμοιβής του ως άνω δικηγόρου στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 183/2018 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 18ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

2αν Ιουλίου 2018. 

Ψυχικό, 5 -7-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 
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