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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2020 
    ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                            τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
Αριθμ. Απόφασης:  61/2020 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών οδοκαθαρισμού, μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων 
διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για τη παροχή υπηρεσιών οδοκαθαρισμού 2020-2023 (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ για τέσσερις [4] μήνες ακόμη)  με διαδικασίες ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνή ηλεκτρονικού 
δημοσίου διαγωνισμού. 
 

Σήμερα  14 Απριλίου έτους 2020  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρες 11:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.  συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση δια περιφοράς η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6366/10-4-2020 έγγραφη 
πρόσκληση της Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας,  που επιδόθηκε νόμιμα μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) με αποδεικτικό  στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ Α/55/11-3-2020), το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, την Εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  και την 
κείμενη νομοθεσία. 

Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail)  εννέα  (9) τακτικά  μέλη,  ήτοι αριθμός μεγαλύτερος από το 1/2 που απαιτείται για την νομιμότητα 
της διαδικασίας λήψης της απόφασης δια περιφοράς, και ονομαστικά:  

Χρέη γραμματειακής υποστήριξης  και τήρησης των πρακτικών εκτέλεσε η υπάλληλος του Τμήματος Υποστήριξης 
Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. 

 
Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

που αφορά στη λήψη απόφασης για την έγκριση της ανάθεσης με δημόσια σύμβαση σύμφωνα με τη διάταξη του 
αρ. 61 Ν. 3979/2011 όπως ισχύει σήμερα, της εκτέλεσης υπηρεσιών οδοκαθαρισμού, και στη συνέχεια την έγκριση 
της σχετικής μελέτης και τον καθορισμό των όρων της σχετικής διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση 
των ως άνω υπηρεσιών  για τα έτη 2020-2023 (με δικαίωμα προαίρεσης για τέσσερις [4] μήνες ακόμη)  με διαδικασίες 
ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνή ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού,  έθεσε υπόψη των μελών, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail), α) το από 10-4-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου 
που συνυπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δ.Υ.Κ.Π.  κ. Χριστίδη Αναστάσιο και 
την Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Παπαδάκη Μανωλία που επιδόθηκε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) με αποδεικτικό στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και β) την από 10-4-2020  εισήγηση της 
Οικονομικής Υπηρεσίας  που υπογράφεται από την ίδια και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής και  τα οποία έγγραφα έχουν ως εξής:   

 
α) ΘΕΜΑ : «Έγκριση σύναψης και ανάθεσης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών οδοκαθαρισμού, για τα έτη 
2020 – 2023 σύμφωνα με το αρ. 61 Ν. 3979/2011» 

 
     Σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 117 

 

                             ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 
 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:   

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος - 

2. Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος  

3. Παλαιοδήμος Άγγελος, Τακτικό Μέλος  

4. Μαρκαντώνη Φωτεινή,  Τακτικό Μέλος  

5. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να,  Τακτικό Μέλος  

6. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος  

7. Βιλιώτης Ηλίας,  Τακτικό Μέλος  

8. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος  

9. Φειδοπιάστης  Αντώνης, Τακτικό Μέλος  
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του Ν. 4674/2020, ορίζεται ότι : «1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη 
και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων 
υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων 
χώρων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές 
πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής καθορίζονται 
ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται». 

Με την εν λόγω διάταξη, ορίζεται πλέον η Οικονομική Επιτροπή ως μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την ανάθεση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 σε τρίτους, των προαναφερόμενων υπηρεσιών, εκτιμώντας ελεύθερα όλες 
τις περιστάσεις και τα πραγματικά περιστατικά, σε συνάρτηση με την εξυπηρέτηση του δημοτικού, αλλά και του 
δημοσίου συμφέροντος, κατά στάθμιση της εκάστοτε ανακύπτουσας περίστασης. Η προσφυγή στις διατάξεις του 
άρθρου 61 του ανωτέρω νόμου, είναι ανεξάρτητη από τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων. 

Ειδικότερα, υφίσταται σήμερα άμεση ανάγκη ο Δήμος Πεντέλης να αντιμετωπίσει τις αυξημένες απαιτήσεις για τον 
οδοκαθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων και οδών του Δήμου Πεντέλης, καθώς και την απολύμανση αυτών, καθώς η 
υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, σύμφωνα και με το από και με το από 09/04/2020 υπηρεσιακό σημείωμα της, 
τεκμηριωμένα δεν διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και τα αναγκαία μέσα να εξυπηρετήσει αυτή την ανάγκη για το 
ανωτέρω χρονικό διάστημα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πεντέλης και στις τρεις δημοτικές κοινότητες. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.: 20-6266.001 του Προϋπολογισμού του Δήμου. Για το τρέχον 
έτος 2020 έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις ύψους 130.000 ευρώ, για δε τα επόμενα έτη 2021 – 2023 θα εγγραφεί 
με τη διαδικασία της πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης. 

 
  

 
β)  ΘΕΜΑ: “Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών οδοκαθαρισμού, μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων 
διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για τη παροχή υπηρεσιών οδοκαθαρισμού 2020-2023 (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ για τέσσερις (4) μήνες ακόμη)  με διαδικασίες ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνή ηλεκτρονικού δημοσίου 
διαγωνισμού. 
 

Έχοντας υπόψη: 
α. τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
β. τον  Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
γ. τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

δ. την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

ε. τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
στ. τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
ζ. τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
η. τον Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
θ. τον Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”. 
ι.  τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
 τον Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 

7 και 13 έως 15, 
ια. το Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
ιβ. το Π.Δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,  τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων » 

ιγ. τη με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

ιδ. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 
ιε. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 
ιστ.των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των 
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διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση 
και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

ιζ. «Άρθρο 61 
Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και 

ηλεκτροφωτισμού 
[Αρχή Τροποποίησης] «1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και 

ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων 
υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων 
χώρων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές 
πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής 
καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές 
παρέχονται.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 117 ΤΟΥ Ν. 4674/20, ΦΕΚ-53 
Α/11-3-20 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 178 ΤΟΥ Ν. 4635/19, ΦΕΚ-167 Α/30-10-19[Τέλος Τροποποίησης] 

ιη. Την με αρ. 7/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου. 
ιθ. Το με αρ. πρωτ. 6351/2020 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 20REQ006558128. 
ι. Το με αρ. πρωτ. 6352/2020 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη. 
ια. Την με αρ. Α-353/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 6Ι3ΥΩΞ3-Ψ63 και ΑΔΑΜ 20REQ006558679 

εγκεκριμένο αίτημα. 
         

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης:  
1. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών οδοκαθαρισμού, σύμφωνα με την μελέτη 7/2020 της Υπηρεσίας Ν. 3979/2011 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2020 μελέτης. 
3. Καθορισμού όρων διακήρυξης όπως συνημμένο σχέδιο υπηρεσίας.  
4. Επιτροπή διαγωνισμού: Χριστίδης Αναστάσιος πρόεδρος, Ξανθάκος Ιωάννης μέλος, Φαρασοπούλου 

Αθανασία μέλος, Αναπληρωματικά μέλη: Κουλάκου Παναγιώτα, αναπλ. Πρόεδρος, Παπαδάκη Μανωλία, αναπλ. μέλος 
και Μπρόϊκου Κων/να αναπλ. μέλος.  

5. Δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, σε δύο 
νομαρχιακές εφημερίδες (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ & ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΘΜΟΝΙΟ ΒΗΜΑ) & στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα 
στη διεύθυνση: www.penteli.gov.gr, καθώς και στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.      

 
Πριν την έναρξη της δια περιφοράς συνεδρίασης και συγκεκριμένα την 14-4-2020,  το μέλος  της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης έθεσε υπόψη της Προέδρου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) την από 14-4-2020 επιστολή  που υπογράφεται από τον ίδιο και τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής  κ. Βιλιώτη Ηλία  και κ. Φειδοπιάστη Αντώνη, η οποία  πήρε αρ. πρωτ. 6456/14-4-2020 
και  θέμα «Η πρόσκληση σύγκλισης της 6ης/14.04.2020 Οικονομικής Επιτροπής» και αναφέρει : 

Κυρία Πρόεδρε και μέλη της Επιτροπής 
Λάβαμε χθες 13.04.2020 το απόγευμα από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής «συμπληρωματικές» 

εισηγήσεις των θεμάτων 11 και 12. Διαπιστώνουμε όμως ότι μόνο για συμπληρωματικές εισηγήσεις δεν πρόκειται. Τις 
εισηγήσεις τις κάνει ο Πρόεδρος. Πρόκειται για ετεροχρονισμένες εισηγήσεις Διευθυντών προς την Πρόεδρο  που 
αλλοιώνουν και τις αρχικές εισηγήσεις και δεν αποτελούν εισήγηση της Προέδρου στην Οικονομική Επιτροπή. Γι’ αυτό 
το λόγο σας καλούμε, επειδή με την προχειρότητα και τη βιασύνη που χειριστήκατε τα θέματα δημιουργείτε σύγχυση 
και ασάφειες να αποσύρετε τα 2 αυτά θέματα, και όταν αποφασίσετε να συνεννοηθείτε τι θέλετε να τα φέρετε σε ανοιχτή 
διαδικασία». 

 
Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη  το από 10-4-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης, 

Καθαριότητας & Πρασίνου που συνυπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δ.Υ.Κ.Π.  
κ. Χριστίδη Αναστάσιο και Δ.Υ.Κ.Π. και την Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Παπαδάκη Μανωλία, 
την από 10-4-2020  εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας που υπογράφεται από την Δήμαρχο, καθώς και : 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α΄ 133). 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4623/2019  (ΦΕΚ Α΄134). 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167). 

⎯ Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ Α΄55/11-
3-2020). 

⎯ Το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

⎯ Την Εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ). 

⎯ Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147).  

http://www.penteli.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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⎯ Τον  Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143). 

⎯ Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74).   

⎯ Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107). 

⎯ Τον Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52). 

⎯ Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204). 

⎯ Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112). 

⎯ Τον Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68).  

⎯ Τον Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131). 

⎯ Τον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248). 

⎯ Τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

⎯ Το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α΄ 34).  

⎯ Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145). 

⎯ Τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 3400). 

⎯ Τη με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2677) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

⎯ Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄120). 

⎯ Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ Α΄93). 

⎯ Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου 
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

⎯ Την παρ. 1 του  άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄138) που είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 178 του Ν. 
4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 117 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄53). 

⎯ Την με αρ. 7/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Υποδομών,  Καθαριότητας & Πρασίνου του 
Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 887.840,00€ με Φ.Π.Α., που περιλαμβάνει Τεχνική Έκθεση, Τεχνική  
Περιγραφή και Προδιαγραφές Εργασιών, Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, Συγγραφή Υποχρεώσεων και Ανάλυση 
Οικονομικής Προσφοράς. 

⎯ Το με αρ. πρωτ. 6351/2020 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 20REQ006558128. 

⎯ Το με αρ. πρωτ. 6352/2020 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη. 

⎯ Την με αρ. Α-353/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 6Ι3ΥΩΞ3-Ψ63 και ΑΔΑΜ 20REQ006558679 
(εγκεκριμένο αίτημα). 

⎯ Το Σχέδιο Διακήρυξης του διαγωνισμού θέματος της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου.  
 
Μετά την ψηφοφορία των μελών που κατατέθηκε ηλεκτρονικά και την καταγραφή της στα πρακτικά κατά 

την οποία ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Συμμαχία» κ. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης ψήφισε 
κατά (με την παρατήρηση ότι έχει σταλεί η επιστολή που παρατίθεται ανωτέρω), ο σύμβουλος του 
συνδυασμού «Δημοτική Συμμαχία» κ. Βιλιώτης Ηλίας  ψήφισε κατά (με την παρατήρηση ότι έχει σταλεί 
επιστολή που παρατίθεται ανωτέρω) και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Νέοι Άνθρωποι – Νέα Αρχή» κ. 
Φειδοπιάστης Αντώνης ψήφισε κατά. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Με ψήφους 6 υπέρ – 3 κατά 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων 
 κ. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένη,  κ. Βιλιώτη Ηλία και κ. Φειδοπιάστη Αντώνη 

 
1. Εγκρίνει,  για τους λόγους που αναφέρονται στα ανωτέρω μνημονευόμενα και ενσωματωμένα στο παρόν πρακτικό 

έγγραφα - ήτοι στο από 10-4-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου στην 
και την από 10-4-2020  εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας -, την ανάθεση με δημόσια σύμβαση σύμφωνα με τη 
διάταξη του αρ. 61 Ν. 3979/2011 όπως ισχύει σήμερα της εκτέλεσης υπηρεσιών οδοκαθαρισμού κοινόχρηστων 
χώρων του Δήμου Πεντέλης και για τρία έτη με δικαίωμα προαίρεσης για τέσσερις (4) μήνες ακόμη, σύμφωνα με 
την μελέτη 7/2020 της  Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Υποδομών,  Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου. 

2. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.  7/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Υποδομών,  Καθαριότητας & 
Πρασίνου του Δήμου. 

3. Καθορίζει τους όρους  διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων,  για την 
παροχή υπηρεσιών οδοκαθαρισμού και απολύμανσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πεντέλης, εκτιμώμενης 
δαπάνης 887.840,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τρία έτη και δικαιώματος προαίρεσης για τέσσερις (4) 
επιπλέον μήνες,  όπως επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
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4. Επιτροπή διαγωνισμού: Χριστίδης Αναστάσιος πρόεδρος, Ξανθάκος Ιωάννης μέλος, Φαρασοπούλου Αθανασία 
μέλος, Αναπληρωματικά μέλη: Κουλάκου Παναγιώτα, αναπλ. Πρόεδρος, Παπαδάκη Μανωλία, αναπλ. μέλος και 
Μπρόϊκου Κων/να αναπλ. μέλος.  

5. Η δημοσίευση θα γίνει στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, σε δύο 
νομαρχιακές εφημερίδες (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ & ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΘΜΟΝΙΟ ΒΗΜΑ) & στο ΚΗΜΔΗΣ. 

6. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα 
στη διεύθυνση: www.penteli.gov.gr, καθώς και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.      

 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 61/2020 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

                                    
                               Η  Πρόεδρος 
                  της Οικονομικής Επιτροπής 

            
 
               Τα Μέλη 

                     
 
 

                          Κεχαγιά  Δήμητρα 
 

1. Μητροπούλου Γεωργία 
2. Παλαιοδήμος Άγγελος 
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή 
4. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να 
5. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης 
6. Βιλιώτης Ηλίας 
7. Κρανιώτης Παναγιώτης 
8. Φειδοπιάστης Αντώνης 

 
  

                       Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 
                               Η  Δήμαρχος 
 
 

                             Κεχαγιά  Δήμητρα 
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