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ΘΕΜΑ: «Λήψη Απόφασης για την απ΄ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
για την συντήρηση και επισκευή εννέα οχηµάτων του ∆ήµου στον 
αποκλειστικό αντιπρόσωπο «Ελληνική Βιοµηχανία Περιβαλλοντικών 
Συστηµάτων Α.Ε.Β.Ε. (HELESI), ποσό δαπάνης: € 60.000,00.-»  
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου της Νέας 
Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος ∆ιάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, 
σήµερα στις 17.05.2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 19.00 µ.µ., ύστερα από την 
αριθµ. πρωτ. 5501/13.05.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 9/2011) του 
Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου και επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα 
∆ήµαρχο και στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, 
σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 

 

 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 122 / 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 6130 / 30.05.2011 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Π. Τοµπούλογλου 
Τηλ.: 213-2049028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
          pgretzelias@gmail.com 

  
 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 17.05.2011 
Συνεδρίασης Νο. 10/2011 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω µοναδικό θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Ειδική Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, η κα Πετρούλα Π. Τοµπούλογλου, ΠΕ 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µόνιµη υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 31 παρόντες 
και 2 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                      Βαλασσάς Βεργής              
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                               Παπανικολάου Νικόλαος                     
Μπόβος Χαράλαµπος                       
Παπανίκα Αικατερίνη 
Κότσιρας Παύλος                                                        
Παϊδας Αδαµάντιος               
Χωρινός Ζαχαρίας                      
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη          
Σιµιγδαλά Ειρήνη                                
Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία     
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
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 Γραµµένος Σπυρίδων 
 Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κόντος Σταύρος 
 Κοσµά Σταυρούλα 
 Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
 Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
  
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση παρούσες ήταν τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας, κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή συνεδρίαση. 

 

Απουσίες :  

1. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Β. Βαλασσάς απουσίαζε χωρίς να ενηµερώσει το 

Προεδρείο. 

 

Ο Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στα 

συγκεκριµένα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

Οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

 

Προσελεύσεις :  

Μετά τη συζήτηση του µοναδικού θέµατος εκτός Η.∆. και πριν την έναρξη της συζήτησης 

των θεµάτων της τακτικής Η.∆. προσήλθε κ. Νικόλαος Παπανικολάου, ο οποίος 

παρέµεινε µέχρι την λήξη της σηµερινής Συνεδρίασης.  

 

Αποχωρήσεις :  
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1. Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέµατος της Η.∆. αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Ζαχαρίας Χωρινός.  

2. Κατά την έναρξη της συζήτησης του 4ου θέµατος της Η.∆. αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Κλεοµένης-Αθανάσιος Μάλλιος. 

3. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 6ου θέµατος της Η.∆. και πριν την ψηφοφορία 

αποχώρησε η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σταυρούλα Κοσµά. 

4. Κατά την λήξη της συζήτησης και ψηφοφορίας του 7ου θέµατος της Η.∆. και πριν την 

έναρξη του 8ου θέµατος αποχώρησε η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Μαυράκη-Φίλου 

Παρασκευή. 

 

24o ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 24Ο Θέµα της Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 

βάσει το υπ΄αριθµ. πρωτ. 5462/12.05.2011 έγγραφο της ∆/νσης Καθαριότητας και 

Ηλεκτροφωτισµού συνοδευόµενο από πέντε συνηµµένα έγγραφα και 1 CD µε 

κωδικοποίηση των ανταλλακτικών των οχηµάτων, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ 

άλλων, τα ακόλουθα:  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
 
Παρακαλούµε, όπως σε  προσεχή συνεδρίαση του ∆.Σ., εισάγετε το ακόλουθο θέµα 
για λήψη απόφασης σχετικά µε την απ΄ευθείας ανάθεση της εργασίας της Επισκευής 
και Συντήρησης των παρακάτω εννέα συγκεκριµένων οχηµάτων του ∆ήµου µας: 
 
α. ΚΗΙ 6434 Απορριµατοφόρο FARIT 
β. ΚΗΙ 6617 Απορριµατοφόρο FARIT 
γ. ΜΕ 86496 Σάρωθρο BUCHER 
δ. ME 86761 Σάρωθρο ΒUCHER 
ε. ME 115895 Σάρωρθρο BUCHER 
στ. ΜΕ 115896 Σάρωθρο BUCHER 
ζ. Αρ. πλαισίου 103858 Σάρωθρο BUCHER 
η. ΜΕ 69781 Καδοπλυντήριο JET 40EH 
θ. ME 69855 Καδοπλυντήριο JET 40EH 
 
  
στον αποκλειστικό αντιπρόσωπο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (HELESI)».  
        Η αποκλειστικότητα αυτού προκύπτει από το προσκοµισθέν έγγραφό του, το 
οποίο και σας επισυνάπτουµε. 
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        Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. Νο 29/07 µε αρ. πρωτ. 19349/03-
04-2007, ορίζεται ότι µέχρι να εκδοθεί το Προεδρικό ∆ιάταγµα της παρ.2 του 
άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α'), η περίπτωση σύναψης σύµβασης 
παροχής υπηρεσιών µε διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση σχετικής 
προκήρυξης , ρυθµίζεται µε ανάλογη εφαρµογή των αντίστοιχων διατάξεων του 
άρθρου 25 του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ.64 Α'), µε το οποίο καταργήθηκαν εν µέρει 
οι διατάξεις του Π.∆. 346/98 και η αντίστοιχη αρµοδιότητα ανήκει στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου, εκτός από την εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση 
ανάθεσης υπηρεσιών, οπότε η αρµοδιότητα ανήκει στη Οικονοµική Επιτροπή 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του περ. γ. του άρθρου 103 του 
Ν.3463/06. 

           
        Περαιτέρω και σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Π.∆. 60/2007 ορίζονται τα εξής : 
 
        "Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να συνάπτουν τις δηµόσιες 

συµβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, 
χωρίς να προηγείται δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις : 

 
1) Προκειµένου για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών : 
            
              α. εάν , ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καµία 

προσφορά, ή καµία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή 
αν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι 
αρχικοί όροι της σύµβασης και µε την προϋπόθεση ότι διαβάζεται σχετική 
έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή , ύστερα από αίτηµά της , 

              β. εάν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς µε την 
προστασία αποκλειστικών δικαιωµάτων, η σύµβαση µπορεί να 
ανατεθεί µόνο σε συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα,  

              γ.  στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης , οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόµενες 
αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που 
προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή µε διαπραγµάτευση διαδικασίες µε 
δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού που αναφέρονται στο άρθρο 24. Οι 
περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της 
κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καµιά περίπτωση να απορρέουν από δική 
τους ευθύνη » . 

           
        Στην προκειµένη περίπτωση υπάρχει η ανάγκη απευθείας ανάθεσης της 

επισκευής και συντήρησης των οχηµάτων µε αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 6434 , ΚΗΙ 
6617, ΜΕ 86496, ΜΕ 86761, ΜΕ 115895, ΜΕ 115896 Αρ. Πλ. 103858, 
ΜΕ 69781, ΜΕ 69855 στον αποκλειστικό αντιπρόσωπο µε την επωνυµία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 
(HELESI)». 

        Η αποκλειστικότητα αυτής προκύπτει από τα προσκοµισθέντα έγγραφά τους.  
        
        Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος έχει καταθέσει σχετική προσφορά σε 

ηλεκτρονική µορφή (CD) µε λεπτοµερή κωδικοποιηµένη µορφή ενός εκάστου 
ανταλλακτικού, σύµφωνα µε την οποία οι απαιτούµενες εργασίες και τα 
ανταλλακτικά για την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων θα τιµολογούνται 
βάσει των προσκοµισθέντων τιµοκαταλόγων του . 
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       Το εκτιµώµενο ποσόν που θα ανατεθεί στον ανάδοχο είναι 60.000.00 € (µε 
Φ.Π.Α. 23%), και είναι εγγεγραµµένο στον υπ΄αρ. Κ.Α.Ε 02.20.6263.004 µε 
τίτλο «∆απάνες συντήρησης και επισκευής οχηµάτων του ∆ήµου σε 
εξειδικευµένα εξωτερικά συνεργεία», του  Προϋπολογισµού του ∆ήµου µας 
οικονοµικού έτους  2011.  

             
        Για την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων εφαρµόζονται οι διατάξεις του 

Π.∆. 28/80  σε  συνδυασµό µε  την  απόφαση  του  Υπ. Προεδρίας 
3373/390/1975  (Φ.Ε.Κ. 349/Β’).   

         
        Οι διατάξεις του Π.∆. 28/80 τυγχάνουν εφαρµογής , διότι σύµφωνα µε τις 

Εγκυκλίους του Υπουργού Οικονοµικών Σ2144/192/ΠΟΛ215/87 και 
1118148/936/0015/ΕΓΚ. 3/92, η προέχουσα σύµβαση, στις περιπτώσεις 
επισκευής των οχηµάτων σε ιδιωτικό συνεργείο, είναι η παροχή της υπηρεσίας 
και όχι η προµήθεια ανταλλακτικών. 

 
        Τα απαιτούµενα εκάστοτε ανταλλακτικά και οι εργασίες επισκευής θα 

προκύπτουν από την  σύνταξη των:  
            1. ∆ελτίο εντολής επιθεώρησης του οχήµατος 
            2. ∆ελτίο τεχνικής επιθεώρησης του οχήµατος  
            3. ∆ελτίο επισκευής οχήµατος ( θα προκύψει από τον αντιπρόσωπο ) 
            4. Πρακτικό επιτροπής περί της γινόµενης επισκευής 
 
        Επίσης ο αντιπρόσωπος υποχρεούται :   
 
       α) να ζητά την σύµφωνη γνώµη των τεχνικών του ∆ήµου µας για τις 

διαπιστωθείσες βλάβες από τις οποίες θα προκύπτει η ανάγκη χρησιµοποίησης 
νέων ανταλλακτικών,  

 
       β) Οι συντηρήσεις και οι τοποθετήσεις νέων ανταλλακτικών θα πρέπει να 

γίνονται µε βάση την ισχύουσα κοινοτική οδηγία τόσο για τις συντηρήσεις όσο 
για το είδος και την ποιότητα των ανταλλακτικών,  

 
       γ) Χορήγηση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασίας από την αντιπροσωπεία,  
 
       δ) Οι συντηρήσεις και οι επισκευές θα γίνονται στις εγκαταστάσεις της 

αντιπροσωπείας,  
 
        ε) Ο αντιπρόσωπος σε περιπτώσεις µη καλής εκτέλεσης εργασίας υποχρεώνεται 

να επανελέγχει και να διορθώνει εκ νέου την εργασία χωρίς να χρεώνει τον 
∆ήµο µας µε νέες επιβαρύνσεις.    

 
Παρακαλείται το ∆.Σ., λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, όπως προβεί στην λήψη 
απόφασης για την έγκριση της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών 
συντήρησης και επισκευής οχηµάτων του ∆ήµου στον αποκλειστικό αντιπρόσωπο 
στην Ελλάδα µε την επωνυµία '' ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (HELESI) " . 
 
Συν : 1.   Το υπ΄ αριθµ.  2874/22-3-2011  έγγραφο 
         2.   Το υπ΄ αριθµ.  3487/5-4-2011    έγγραφο 

3. Το υπ΄ αριθµ.  4401/28-4-2011  έγγραφο 
4. Το υπ΄ αριθµ.  5123/9-5-2011   έγγραφο 
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5. Αντίγραφα πιστοποίησης αποκλειστικής αντιπροσώπευσης για την Ελλάδα της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (HELESI) 
CD µε τιµοκαταλόγους ανταλλακτικών των ανωτέρω υπερκατασκευών, 
αποτελούµενο από 1.389 σελίδες κωδικών ανταλλακτικών. 

 
 
Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις και τις προτάσεις τους. 
 
Συγκεκριµένα οι δηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. ∆.-Ε. Γκούµα και Στ. Πολίτης δήλωσαν ότι 
θα ψηφίσουν «λευκό» επί του συγκεκριµένου θέµατος διότι είναι γενικά αρνητικοί, 
από πολιτική άποψη, στο καθεστώς των απ΄ ευθείας αναθέσεων, ως τρόπου 
διεξαγωγής των δηµοτικών προµηθειών. 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία από το Σώµα.  

 
    

Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 
- όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία, 
- την υπ΄αριθµ. πρωτ. 5462/12.05.2011 διαβιβασθείσα εισήγηση της ∆/νσης 

Καθαριότητας και Μηχανολογικού του ∆ήµου,  
- την από 9.05.2011 υποβληθείσα Υπεύθυνη ∆ήλωση της εταιρείας µε τον 

διακριτικό τίτλο «HELESI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» όπου δηλώνεται υπεύθυνα ότι η 
εν λόγω εταιρεία είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος αναφορικά µε την τεχνική 
υποστήριξη µετά την πώληση (ανταλλακτικά, τεχνική υποστήριξη κ.λ.π.) 
υπερκατασκευών πλυντηρίων κάδων τύπου JET κατασκευής TECMEC ΑΕΒΕ, 
σαρώθρων κατασκευής οίκου BUCHER GUYER AG και υπερκατασκευών 
απορριµατοφόρων οχηµάτων κατασκευής του οίκου FARID INDUSTRIE SPA, 
επισυνάπτοντας προς τούτο σχετικές δηλώσεις των κατασκευαστικών οίκων,  

- τον CD µε τιµοκαταλόγους ανταλλακτικών των ανωτέρω υπερκατασκευών 
οχηµάτων, αποτελούµενο από 1.389 σελίδες κωδικών ανταλλακτικών,  

- το υπ΄αριθµ. πρωτ. 5123/09.05.2011 έγγραφο – Έγκριση της τριµελούς 
Επιτροπής Αξιολόγησης του ∆ήµου για την ανάγκη άµεσης συντήρησης και 
επισκευής συγκεκριµένων υπερκατασκευών σαρώθρων, απορριµµατοφόρων 
και καδοπλυντηρίων, 

- το υπ΄αριθµ. πρωτ. 4401/28.04.2011 έγγραφο του Τµήµατος Κίνησης της 
∆/νσης Καθαριότητας και Μηχανολογικού προς την Επιτροπή αξιολόγησης 
προσφορών µε το οποίο διαβιβάστηκε το υπ΄αριθµ. πρωτ. 3487/05.04.2011 
∆ελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης οχηµάτων – Έκθεση Ελέγχου Υπερκατασκευών 
οχηµάτων του ∆ήµου 

- την υπ΄αριθµ. 135/2010 προγενέστερη Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
του πρώην ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας, 

- τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.∆. 60/2007,  
- τις διατάξεις του Π.∆. 28/80,  
- το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006, 
- την υπ΄αριθµ. 29/03.04.2007 Εγκύκλιο µε θέµα «Παροχή Υπηρεσιών» του 

ΥΠ.ΕΣ. 
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και είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 65, 67 
και 69 του Ν. 3852/2010, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(26 ΥΠΕΡ, 2  ΚΑΤΑ, 5 ΑΠΟΝΤΕΣ)  

 
1. Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως προαναφεροµένους 
λόγους, την απ΄ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής 
συγκεκριµένων οχηµάτων του ∆ήµου, συνολικής αξίας ποσού € 60.000,00.- (µε 
Φ.Π.Α. 23%), στον αποκλειστικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα µε την επωνυµία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (HELESI)», 
σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Π.∆. 60/2007 
 
 
2. Ειδικότερα εγκρίνει την επισκευή και συντήρηση των ακόλουθων εννέα (9) 
οχηµάτων-υπερκατασκευών του ∆ήµου µε τα εξής στοιχεία και αριθµούς 
κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 σε συνδυασµό µε την 
Απόφαση υπ΄αρ. 3373/390/1975 (ΦΕΚ 349/τ.Β΄) του Υπουργείου Προεδρίας και µε 
τις Εγκυκλίους του Υπ. Οικονοµικών Σ 2144/192/ΠΟΛ 215/87 και 
1118148/936/0015/ΕΓΚ.3/92:  
 
α. ΚΗΙ 6434 Απορριµατοφόρο FARIT 
β. ΚΗΙ 6617 Απορριµατοφόρο FARIT 
γ. ΜΕ 86496 Σάρωθρο BUCHER 
δ. ME 86761 Σάρωθρο ΒUCHER 
ε. ME 115895 Σάρωρθρο BUCHER 
στ. ΜΕ 115896 Σάρωθρο BUCHER 
ζ. Αρ. πλαισίου 103858 Σάρωθρο BUCHER 
η. ΜΕ 69781 Καδοπλυντήριο JET 40EH 
θ. ME 69855 Καδοπλυντήριο JET 40EH 
 
 
3. Ψηφίζει πίστωση ποσού € 60.000,00.- (µε Φ.Π.Α. 23%) που θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 
02.20.6263.004 µε τίτλο «∆απάνες συντήρησης και επισκευής οχηµάτων του ∆ήµου 
σε εξειδικευµένα εξωτερικά συνεργεία», που είναι εγγεγραµµένος στον εγκριθέντα 
Προϋπολογισµό του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, οικονοµικού έτους 2011. 
 
 
4. Η παρούσα Απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νοµιµότητας και να αναρτηθεί τόσο 
στην Εφηµερίδα της Υπηρεσίας στην ιστοσελίδα του ∆ήµου όσο και στο Πρόγραµµα 
«∆ιαύγεια».  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 122/ 2011. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

  ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                          ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
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ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 

Μπόβος Χαράλαµπος 

Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 

Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Καλόστος Ιερόθεος 

Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 

Γραµµένος Σπυρίδων 

Κοσκολέτος Σωτήριος 

Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 

Γεωργαµλής Λύσσανδρος 

Γκούµα ∆ανάη-Εύα 

Πολίτης Σταύρος 

 

Ακριβές Αντίγραφο                  Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                     Ευτυχία Γαϊτανά - Αποστολάκη 
Αρχείου-Πρωτοκόλλου 
 
ΕΛ. ΣΟΥΛΑ 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή :  
- ∆/νση Καθαριότητας και Μηχανολογικού, Τµήµα Κίνησης 
- Τµήµα Προµηθειών 
- Τµήµα Λογιστηρίου 
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