
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

                                                                                                                             
Απόσπασµα από το 15o   Πρακτικό                                                                                                         
Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 
Αριθµ. Αποφ. 92 
Συνεδρίαση της 13/5/2020    
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ. που δόθηκε 
η πρόσκληση 17006/12-5-2020
 

 

Στις Αχαρνές σήµερα στις 13 του µηνός 
έγινε δια περιφοράς  η συνεδρίαση 
πρωτ. 17006/12-5-2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 
όπως ισχύουν, καθώς και του άρθρου 10 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α’/11
2020). 

 

           

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Αραµπαντζής Ευάγγελος                                                
2.Βαρελάς Πέτρος                                                                                      
3.Βρεττός Μιχαήλ                                                                                      
4.Βρεττός Σπυρίδων                                              
5.∆αµάσκος Νικόλαος                                                                                   
6.Κασσαβός Ιωάννης                                                                                    
7.Κατσανδρή Χρηστίνα                                                                                  
 

ΘΕΜΑ: A. Επικύρωση ή µη του µε αρ. πρωτ. 16947/12
Αξιολόγησης Ενστάσεων, που αφορά στην αξιολόγηση της προδικαστικής π
εταιρείας «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.» κατά της µε αρ. 80/2020 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής για την ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων του ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια ανταλλακτικών για τα οχήµατα 
∆ήµου, µε αρ. ΕΣΗ∆ΗΣ «89192».
B. Αποδοχή ή µη της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος 
Ι.Κ.Ε.» κατά της µε αρ. 80/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για τις οµάδες «1, 2 & 
3». 
Γ. ∆ιαβίβαση απόψεων στην Αρχή Εξέτασης
προσφυγής της εταιρείας «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.» κατά της µε αρ. 80/2020 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής.
 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 

ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση του

 

                                                                                                                             
o   Πρακτικό                                                                                                         

Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 1o 

                                                                                                                 
που δόθηκε  

2020 

Στις Αχαρνές σήµερα στις 13 του µηνός Μαΐου του έτους 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 
συνεδρίαση της Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό 

2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, 

καθώς και του άρθρου 10 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α’/11

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Αραµπαντζής Ευάγγελος                                                1.Κωφός ∆ηµήτριος                                                                                     
2.Βαρελάς Πέτρος                                                                                      2.Παυλίδου Όλγα                                                                                       
3.Βρεττός Μιχαήλ                                                                                       
4.Βρεττός Σπυρίδων                                               
5.∆αµάσκος Νικόλαος                                                                                    
6.Κασσαβός Ιωάννης                                                                                     
7.Κατσανδρή Χρηστίνα                                                                                   

A. Επικύρωση ή µη του µε αρ. πρωτ. 16947/12-05-2020 πρακτικού της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Ενστάσεων, που αφορά στην αξιολόγηση της προδικαστικής π
εταιρείας «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.» κατά της µε αρ. 80/2020 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής για την ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων του ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια ανταλλακτικών για τα οχήµατα 
∆ήµου, µε αρ. ΕΣΗ∆ΗΣ «89192». 
B. Αποδοχή ή µη της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος 
Ι.Κ.Ε.» κατά της µε αρ. 80/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για τις οµάδες «1, 2 & 

Γ. ∆ιαβίβαση απόψεων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επί της προδικαστικής 
προσφυγής της εταιρείας «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.» κατά της µε αρ. 80/2020 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το  ένα και μοναδικό θέμα τη

ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση του, την µε αρ. 80/2020 απόφαση της 

 

                                                                                                                                                         
o   Πρακτικό                                                                                                         

                                                                                                                 

, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 
Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό 

2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και 
παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, 

καθώς και του άρθρου 10 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

1.Κωφός ∆ηµήτριος                                                                                     
                                                                                     

2020 πρακτικού της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Ενστάσεων, που αφορά στην αξιολόγηση της προδικαστικής προσφυγής της 
εταιρείας «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.» κατά της µε αρ. 80/2020 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής για την ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων του ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια ανταλλακτικών για τα οχήµατα – µηχανήµατα του 

B. Αποδοχή ή µη της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος 
Ι.Κ.Ε.» κατά της µε αρ. 80/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για τις οµάδες «1, 2 & 

Προδικαστικών Προσφυγών επί της προδικαστικής 
προσφυγής της εταιρείας «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.» κατά της µε αρ. 80/2020 

ένα και μοναδικό θέμα της 

την µε αρ. 80/2020 απόφαση της 

ΑΔΑ: Ω8ΥΜΩΨ8-0ΑΥ



Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΩΦΙ6ΩΨ8-348) επικυρώθηκαν τα πρακτικά της Επιτροπής 
Αποσφράγισης, ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια ανταλλακτικών για τα οχήµατα – µηχανήµατα του ∆ήµου µε αρ. 
ΕΣΗ∆ΗΣ «89192» και αναδείχθηκαν οι  προσωρινοί ανάδοχοι.  
Στη συνέχεια, η εταιρεία «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.» υπέβαλε στον διαδικτυακό 
τόπο του διαγωνισµού την από 08/05/2019 προδικαστική προσφυγή κατά της ανωτέρω 
απόφασης και συγκεκριµένα για τις οµάδες «1, 2 & 3», στην οποία προσωρινή ανάδοχος είχε 
κριθεί η εταιρεία «ΜΙΕΤΣΕΛ Εµπόριο Ανταλλακτικών Α.Ε.». 
Με το µε αρ. πρωτ. 16947/12-05-2020 πρακτικό, η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων 
προχώρησε στην αξιολόγηση της ανωτέρω προδικαστικής προσφυγής και γνωµοδότησε κατά 
της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.», 
αναφέροντας τα εξής: 

• Τόσο η εταιρεία «ΜΙΕΤΣΕΛ Εµπόριο Ανταλλακτικών Α.Ε.» όσο και η εταιρεία 
«Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.» έχουν συµπληρώσει το προβλεπόµενο από 
την Αναθέτουσα Αρχή Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), µε τον όρο ότι 
πληρούνται όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής και έχουν επίσης καταθέσει την 
απαιτούµενη εγγυητική επιστολή συµµετοχής, όπως προβλέπονται από το άρθρο 2.4.3.1. 
της αρ. πρωτ. 59184/27-12-2019 διακήρυξης για την έγκυρη συµµετοχή τους. 

• Όλοι οι προσωρινοί ανάδοχοι του διαγωνισµού οφείλουν ούτως ή άλλως να 
προσκοµίσουν σύµφωνα µε το άρθρο 3.2. της ανωτέρω διακήρυξης, όλα τα 
προβλεπόµενα δικαιολογητικά έγκυρα και εµπρόθεσµα, κατά το στάδιο πρόσκλησης 
υποβολής δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 
Για το λόγο αυτό, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής παρουσιάζει την εισήγηση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, για: A. την επικύρωση ή µη του µε αρ. πρωτ. 16947/12-
05-2020 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, που αφορά στην αξιολόγηση της 
προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.» κατά της µε αρ. 
80/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων 
του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια ανταλλακτικών για τα οχήµατα – 
µηχανήµατα του ∆ήµου, µε αρ. ΕΣΗ∆ΗΣ «89192», B. την αποδοχή ή µη της προδικαστικής 
προσφυγής της εταιρείας «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.» κατά της µε αρ. 80/2020 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για τις οµάδες «1, 2 & 3» και Γ. τη διαβίβαση απόψεων 
στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επί της προδικαστικής προσφυγής της 
εταιρείας «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.» κατά της µε αρ. 80/2020 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική Επιτροπή. 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και  

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

αφού έλαβε υπόψη της το θέµα και την πρόταση του Προέδρου, άκουσε την εισήγηση του κ. 
προέδρου, είδε το σχετικό φάκελο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4469/2017. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018. 
4. Τις διατάξεις της µε αρ. 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1781/2017) Απόφασης του 

Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 
5. Τις διατάξεις της µε αρ. 56902/215/02.06.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2017) Απόφασης 

του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 
6. Την µε αρ. 59184/27-12-2019 ∆ιακήρυξη. 
7. Την µε αρ. 80/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
8. Την µε αρ. 554/08-05-2020 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «Κυριακή & 

Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.». 
9. Την 16692/11-05-2020 πρόσκληση του τµήµατος Προµηθειών προς τα µέλη της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων. 
10. Το µε αρ. πρωτ. 16947/12-05-2020 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Ενστάσεων. 
 
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 6 υπέρ και ένα 1 παρών   

(παρών ψήφισε ο κύριος Βαρελάς) 

ΑΔΑ: Ω8ΥΜΩΨ8-0ΑΥ



A. Την επικύρωση του µε αρ. πρωτ. 16947/12-05-2020 πρακτικού της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Ενστάσεων, που αφορά στην αξιολόγηση της προδικαστικής προσφυγής 
της εταιρείας «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.». 

B. Απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «Κυριακή & Κων/νος 
Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.» κατά της µε αρ. 80/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για 
την ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για 
την προµήθεια ανταλλακτικών για τα οχήµατα – µηχανήµατα του ∆ήµου, µε αρ. 
ΕΣΗ∆ΗΣ «89192» και συγκεκριµένα για τις οµάδες «1, 2 & 3». 

Γ. ∆ιαβίβαση των απόψεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων καθώς και της 
παρούσας απόφασης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επί της 
προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.» κατά 
της µε αρ. 80/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής.» 

∆. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο. 
 

Η πιο πάνω απόφαση πήρε αρ. 92/2020. 

 

    Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ      

 

   

                                                                                                                    

 

 

Ακριβές Απόσπασµα 
Αχαρνές  Αυθηµερόν 

Ο ∆ήµαρχος - Πρόεδρος 
 

 
 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ 

 

 

 

 

Αραµπαντζής Ευάγγελος                                                

Βαρελάς Πέτρος                                                                                      

Βρεττός Μιχαήλ                                                                                      

∆αµάσκος Νικόλαος                                                                                   

Κασσαβός Ιωάννης                                                                                    

Κατσανδρή Χρηστίνα                                                                                  

ΑΔΑ: Ω8ΥΜΩΨ8-0ΑΥ
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