
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 3ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

12:00΄, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1256/30-1-2020  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, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη και 

δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Χαράλαμπο Μπονάτσο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 

6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,  

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση 

επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) μελών παρόντες ήταν έξι 

(6) και απόντες δύο (2) ήτοι ο κ. Ξυριδάκης Παντελής και ο κ. Μπονάτσος Χαράλαμπος. Τον απόντα κ. 

Μπονάτσο Χαράλαμπο αναπλήρωσε ο κ. Παπαχρόνης Γεώργιος.  

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  4Ο Η.Δ. 

Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ». 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Σχετικά Στοιχεία - Διατάξεις: Ν.4412/2016.  

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4/3-2-2020 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 1557/4-2-2020 

τηλ.:  210 6794000  
fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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 Με το από 10-12-2019 Πρακτικό II, ελέγχου των δικαιολογητικών για την ανάδειξη μειοδότη του 

έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ», η Επιτροπή 

Διαγωνισμού απεφάνθη ότι ο φάκελος των δικαιολογητικών είναι ελλιπής, λόγω του ότι δεν 

προσκομίστηκε απόσπασμα ποινικού μητρώου του αναδόχου καθώς και τα πιστοποιητικά περί μη 

αναγκαστικής διαχείρισης και αναγκαστικής εκκαθάρισης του πρωτοδικείου, ως αυτό προβλέπεται στο 

άρθρο 23 της Διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. Ως εκ τούτου η Ε.Δ. απέκλεισε τον «ΙΩΑΝΝΗ Ι. 

ΠΡΟΜΠΟΝΑ» και πρότεινε να εξετασθεί η ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του έργου του θέματος, 

η δεύτερη διαγωνιζόμενη κατά την σειρά κατάταξης από το Πρακτικό Διαγωνισμού, με την επωνυμία 

«ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%).  

 Με την υπ’ αριθμόν 280/18-12-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 

10/12/2019 Πρακτικό ΙΙ, ελέγχου των δικαιολογητικών της Δημοπρασίας του έργου.  

 Με την υπ’ αριθμόν 19450/31-12-2019 Ανακοίνωση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού κοινοποίησε την 

απόφαση της έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ, ελέγχου των δικαιολογητικών σε όλους τους συμμετέχοντες 

του διαγωνισμού, πλην της νέας προσωρινής μειοδότριας εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»  και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 Μετά την άκαρπη παρέλευση της χρονικής προθεσμίας για ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του 

Ν.4412/2016  και με το υπ’ αριθμόν 258/13-01-2020 έγγραφο, έγινε στην νέα προσωρινή ανάδοχο, 

πρόσκληση για την προσκόμιση των δικαιολογητικών ως αυτό ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Με το υπ’ αριθμόν 391/15-01-2020 διαβιβαστικό, η προσωρινή ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα στην 

υπηρεσία σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών. 

Στις 17/01/2020 στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Τερτσέτη 44 στο Νέο Ψυχικό, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ., ενώπιον της κατά το νόμο επιτροπής, αποτελούμενης από τους 

Μηχανικούς της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού α) Βαλή Στυλιανoύ ως 

Προέδρου αυτής,  β) Αργυρόπουλου Παναγιώτη και Ευαγγελόπουλου Ευθύμιου, ως μελών αυτής, έγινε 

ο έλεγχος των δικαιολογητικών του αναδόχου και συντάχθηκε το Πρακτικό ΙΙΙ, που  υπογράφηκε από 

αυτή.                        

Κατόπιν των ανωτέρω υπόψη σας θέτω το εν λόγω Πρακτικό ΙΙΙ, ελέγχου των δικαιολογητικών με όλα 

τα σχετικά στοιχεία, το οποίο σας διαβιβάζεται για επικύρωση σύμφωνα με το άρθρο 105 του 

Ν.4412/2016. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  
 
 
Νέο Ψυχικό 17/01/2020 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ    
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   
ΤΕΡΤΣΕΤΗ 44, 15451, Ν. ΨΥΧΙΚΟ 
Επιτροπή Διαγωνισμού 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ»  με συνολικό προϋπολογισμό 
74.400,00 € ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α 24 %. 

Στο Νέο Ψυχικό σήμερα, την 17η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:30 π.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία του 1ου ορόφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού οι  κάτωθι: 

1. Βαλής Στυλιανός ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος 
2. Αργυρόπουλος Παναγιώτης ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, ως μέλος 
3. Ευαγγελόπουλος Ευθύμιος ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, ως μέλος 

που αποτελούν την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του ανωτέρω έργου σύμφωνα με την με αριθμό 170/27-08-
2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ : 

 Με το από 10-12-2019 Πρακτικό Ελέγχου των δικαιολογητικών για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ», η Επιτροπή Διαγωνισμού απεφάνθη ότι ο φάκελος 

των δικαιολογητικών είναι ελλιπής, λόγω του ότι δεν προσκομίστηκε απόσπασμα ποινικού μητρώου του 

αναδόχου καθώς και τα πιστοποιητικά περί μη αναγκαστικής διαχείρισης και αναγκαστικής εκκαθάρισης του 

πρωτοδικείου, ως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 23 της Διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. Ως εκ τούτου 

η Ε.Δ. απέκλεισε τον «ΙΩΑΝΝΗ Ι. ΠΡΟΜΠΟΝΑ» και πρότεινε να εξετασθεί η ανάδειξη ως προσωρινού 

αναδόχου του έργου του θέματος, η δεύτερη διαγωνιζόμενη κατά την σειρά κατάταξης από το Πρακτικό 

Διαγωνισμού, με την επωνυμία «ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση είκοσι οκτώ τοις εκατό 

(28%).  

 Με την υπ’ αριθμόν 280/18-12-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 10/12/19 
Πρακτικό Ελέγχου των δικαιολογητικών της Δημοπρασίας του έργου.  
Με την υπ’ αριθμόν 19450/31-12-2019 Ανακοίνωση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού κοινοποίησε  
την απόφαση της έγκρισης του Πρακτικού Ελέγχου των δικαιολογητικών σε όλους τους  
συμμετέχοντες του διαγωνισμού, πλην της νέας προσωρινής μειοδότριας εταιρείας με την επωνυμία 
«ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»  και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 Μετά την άκαρπη παρέλευση της χρονικής προθεσμίας για ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του 
Ν.4412/16  και με το υπ’ αριθμόν 258/13-01-2020 έγγραφο, έγινε στην νέα προσωρινή ανάδοχο, πρόσκληση 
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών ως αυτό ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
 Με το υπ’ αριθμόν 391/15-01-2020 διαβιβαστικό, η προσωρινή ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα στην 

υπηρεσία σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών. 

 Η Επιτροπή του Διαγωνισμού συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του ως άνω 

φακέλου και τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν. Συνεπώς μετά  

 

την αποσφράγιση των φακέλων και την μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή του 

Διαγωνισμού τα κατέγραψε ως κάτωθι : 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου της διαχειρίστριας της αναδόχου εταιρείας 
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου μέλους της στελέχωσης της αναδόχου εταιρείας  
3. Φορολογική Ενημερότητα ΑΑΔΕ της αναδόχου εταιρείας 
4. Φορολογική Ενημερότητα ΑΑΔΕ της αναδόχου εταιρείας, επικαιροποιημένη 
5. Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ της αναδόχου εταιρείας 
6. Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ της αναδόχου εταιρείας, επικαιροποιημένη 
7. Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΤΑΑ της αναδόχου εταιρείας 
8. Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΤΑΑ της αναδόχου εταιρείας, επικαιροποιημένη 
9. Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΤΑΑ της στελέχωσης της αναδόχου εταιρείας 
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10. Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΤΑΑ της στελέχωσης της αναδόχου εταιρείας, επικαιροποιημένη 
11. Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΤΑΑ της στελέχωσης της αναδόχου εταιρείας, επικαιροποιημένη 
12. Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΤΑΑ  Έργου 1 της αναδόχου εταιρείας 
13. Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΤΑΑ  Έργου 1 της αναδόχου εταιρείας, επικαιροποιημένη 
14. Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΤΑΑ  Έργου 2 της αναδόχου εταιρείας 
15. Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΤΑΑ  Έργου 2 της αναδόχου εταιρείας, επικαιροποιημένη 
16. Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΤΑΑ  Έργου 3 της αναδόχου εταιρείας 
17. Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΤΑΑ  Έργου 3 της αναδόχου εταιρείας, επικαιροποιημένη 
18. Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΤΑΑ  Έργου 4 της αναδόχου εταιρείας 
19. Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΤΑΑ  Έργου 5 της αναδόχου εταιρείας 
20. Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΤΑΑ  Έργου 5 της αναδόχου εταιρείας, επικαιροποιημένη 
21. Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΤΑΑ  Έργου 6 της αναδόχου εταιρείας 
22. Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΤΑΑ  Έργου 7 της αναδόχου εταιρείας 
23. Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΤΑΑ  Έργου 8 της αναδόχου εταιρείας 
24. Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΤΑΑ  Έργου 9 της αναδόχου εταιρείας 
25. Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΤΑΑ  Έργου 10 της αναδόχου εταιρείας 
26. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου της αναδόχου εταιρείας περί μη πτωχεύσεως 
27. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου της αναδόχου εταιρείας περί μη συμβιβασμού 
28. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου της αναδόχου εταιρείας περί μη εκκαθάρισης 
29. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου της αναδόχου εταιρείας περί μη αναγκαστικής διαχείρισης 
30. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου της αναδόχου εταιρείας περί μη εξυγίανσης 
31. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου της αναδόχου εταιρείας περί μη αναγκαστικής εκκαθάρισης 
32. Πιστοποιητικό εκκαθαριστή 
33. Υπεύθυνη δήλωση 1 του άρθρου 22 του Ν. 4412/16 
34. Υπεύθυνη δήλωση 2 του άρθρου 22 του Ν. 4412/16 
35. Υπεύθυνη δήλωση 3 του άρθρου 22 του Ν. 4412/16 
36. Υπεύθυνη δήλωση 4 του άρθρου 22 του Ν. 4412/16 
37. Υπεύθυνη δήλωση 5 του άρθρου 22 του Ν. 4412/16 
38. Υπεύθυνη δήλωση 6 του άρθρου 22 του Ν. 4412/16 
39. Πιστοποιητικό πειθαρχικού ελέγχου στελεχών της αναδόχου εταιρείας 
40. Φορολογική ενημερότητα έργων της αναδόχου εταιρείας 
41. Βεβαίωση εργοληπτικού πτυχίου της αναδόχου εταιρείας 
42. Βεβαίωση σύστασης της αναδόχου εταιρείας 
43. Πιστοποιητικό ΕΒΕΑ της αναδόχου εταιρείας 
44. Πιστοποιητικό ΕΒΕΑ της αναδόχου εταιρείας, επικαιροποιημένο 
45. Γενικό πιστοποιητικό ΕΒΕΑ της αναδόχου εταιρείας 
46. Γενικό πιστοποιητικό ΕΒΕΑ της αναδόχου εταιρείας, επικαιροποιημένο 
47. Πιστοποιητικό ΕΒΕΑ εκπροσώπησης της αναδόχου εταιρείας 
48. Πιστοποιητικό ΕΒΕΑ εκπροσώπησης της αναδόχου εταιρείας 
49. Πιστοποιητικό ΕΒΕΑ εκπροσώπησης της αναδόχου εταιρείας, επικαιροποιημένο 
50. Πιστοποιητικό ΕΒΕΑ εκπροσώπησης της αναδόχου εταιρείας, επικαιροποιημένο 

 
 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά τον απαιτούμενο έλεγχο, απεφάνθη ότι τα ως άνω δικαιολογητικά είναι 

πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 23 της Διακήρυξης και η ισχύουσα νομοθεσία. 

Για την διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

                                     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΒΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3 

 

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3 
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Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 105 & 127 του Ν.4412/2016, 

4. Την υπ’ αριθμ. 280/18-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19450/31-12-2019 Ανακοίνωση της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 258/13-01-2020 πρόσκληση στην προσωρινή ανάδοχο, 

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 391/15-01-2020 διαβιβαστικό έγγραφο της προσωρινής αναδόχου, 

8. Το από 10-12-2019 Πρακτικό ΙΙΙ, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Την έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, περί του ελέγχου των 

δικαιολογητικών και την κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού που 

διενεργήθηκε στις 15-10-2019, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την κατασκευή 

του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - 

ΨΥΧΙΚΟΥ». 

2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου στην εταιρεία με την επωνυμία:   

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», Κ. Βάρναλη αρ.69, 

Μεταμόρφωση Αττικής Τ.Κ. 14452, Α.Φ.Μ. : 800412125 ΔΥΟ : ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, η οποία 

προσέφερε  μέση έκπτωση είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) επί των τιμών του εγκεκριμένου 

τιμολογίου στον προϋπολογισμό της μελέτης του έργου. 

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να προβεί στην υπογραφή της σχετικής εργολαβικής σύμβασης. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2020 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

3ην Φεβρουαρίου 2020 

Ψυχικό,  4-2-2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παπαχρόνης Γεώργιος 

Γκιζελή Αλίκη 

Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική 

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

Χαροκόπος Παντελής 

                  ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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