
   

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 276 

 

Της 20
ης

  έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 21 Απριλίου 2020, ύστερα 

από τη µε αριθ. πρωτ. 18670/388/21-4-2020 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα. 

Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά. 

 Παρόντες είναι οι κ.κ. Ζηλάκου Χαραλαµπία Αντιπρόεδρος, Αλιγιζάκη Ασπασία,  Γκερλές 

∆ηµήτριος,  Καρακατσάνη Αντωνία,  Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης Γρηγόριος, Κοτέας 

Αλέξανδρος και Μπουρδάκου Κυριακή, τακτικά µέλη. 

Απών είναι οι κοι  Αργουδέλης Αλέξανδρος και Μανωλάκος Κυριάκος. 

 

Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή, που συνήλθε εκτάκτως σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

αρ. 184 του Ν. 4635/19 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει και βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία. 

 ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Ακύρωση ή µη του συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την παροχή υπηρεσίας: «Πλύσιµο αυτοκινήτων 

της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης»  προϋπολογισµού 36.370,00 πλέον Φ.Π.Α. σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, διότι η ∆/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης προβαίνει στην αναθεώρηση των δαπανών της, εξαιτίας των αναγκών που έχουν 

προκύψει από τον Covid-19. 

 

  Η Ο.Ε συνεδριάζει δια περιφοράς σύµφωνα  µε το άρθρο  75 παρ. 6 του Ν. 3852/10 & 184 του Ν. 

4635/2019, σε συνδυασµό µε το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου ( ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 )   « Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής 

του » για κατεπείγουσα συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέµα 

 

Η O.Ε. ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα από τη µε αρ πρωτ. 18502/∆ΚΑ 1866/15-4-

2020 εισήγηση της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης – Τµήµα Επισκευής & Συντήρησης 

Εξοπλισµού Οχηµάτων & Μηχανηµάτων, που έχει ως εξής: 

  

∆/νση  Καθαριότητας & Ανακύκλωσης                        Προς: Οικονοµική Επιτροπή 

Τµήµα Επισκευής & Συντήρησης Εξοπλισµού Οχηµάτων & Μηχανηµάτων 

 

    ΘΕΜΑ: Ακύρωση διαγωνισµού 

                     

Λόγω της κατάστασης που προέκυψε από τον Covid – 19 η ∆/νση µας πρέπει να προβεί στην 

αναθεώρηση των δαπανών της. 

Ως εκ τούτου παρακαλούµε όπως ακυρώσετε τον συνοπτικό διαγωνισµό που αφορά το πλύσιµο των 

οχηµάτων της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και θα επανέλθουµε. 
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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ και µε ειδική εντολή του 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΠΠΑΣ 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού είδε την πιο πάνω εισήγηση και: 

• το σχέδιο διακήρυξης των όρων δηµοπράτησης της υπηρεσίας  και τη σχετική µελέτη 

• το πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης – Τµήµα Σχεδιασµού – 

Εποπτείας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, µε Α∆ΑΜ: 20REQ006221866 2020-01-30 

• τη µε αριθµ. 2020/9505 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, µε α/α 542 του µητρώου 

δέσµευσης και Α∆ΑΜ: 20REQ006286856 2020-02-13 

• τη µε αρ. 202/2020 απόφαση της Ο.Ε. (συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού) 

• τη µε αριθ. 203/2020 απόφαση της Ο.Ε. (έγκριση µελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης) 

 

Αφού συµβουλεύτηκε τις σχετικές διατάξεις: 

• του Ν. 3852/10 (άρθρο 72 "περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής"), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

• του Π.∆ 80/2016 (διατάκτες), 

• του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 106)  

• Της  µε αρ.  57654/22.5.2017  Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’) «Ρύθµιση των 

ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και  Ανάπτυξης. 

• του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α/133/19-7-2018) 

 

Αφού άκουσε τις απόψεις της Προέδρου και των µελών της,  

 

Αποφασίζει Οµόφωνα 

 

1. Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης 

 

2. Εγκρίνει την ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την παροχή υπηρεσίας: 

«Πλύσιµο αυτοκινήτων της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης»  προϋπολογισµού 

36.370,00 πλέον Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν, αποδεχόµενη την εισήγηση της Υπηρεσίας που αναφέρει ότι η ∆/νση 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης προβαίνει στην αναθεώρηση των δαπανών της, εξαιτίας των 

αναγκών που έχουν προκύψει από τον Covid-19 και ανακαλεί την µε αρ. 202/2020 απόφαση 

της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά τη συγκρότηση της επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

        

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –       ΖΗΛΑΚΟΥ 

 ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ        ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ    

ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 

 

ΓΚΕΡΛΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 

 

ΚΑΡΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

 

 ΚΟΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

 

ΜΠΟΥΡ∆ΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
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