
		

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήµερα την  10ην  του µηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

11:00΄ ύστερα από την υπ’ αριθµ. πρωτ.  2078/5-2-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα 

θέµατα της Η.Δ. της συνεδρίασης 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, δηµοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήµου. 

Οικονοµική Επιτροπή αποτελούµενη από τους: 

1. Γαλάνη Δηµήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μπονάτσο Χαράλαµπο,  

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) τακτικών µελών παρόντες ήταν 

έξι (6) και απών ένας  (1) ήτοι: ο κ. Χαροκόπος Παντελής. 

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. 

Χανακούλας Αθανάσιος. 

Η συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε κεκλεισµένων των θυρών και µε τη µέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν 

λήψης µέτρων του Δήµου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) η οποία 

κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθµ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-

2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως  εκ τούτου συµµετείχαν στη συνεδρίαση µε τη µέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 

Ξυριδάκης Παντελής, Γκιζελή Αλίκη, Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα και Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και o υπάλληλος του Δήµου κ. Moύτσιος 
Γεώργιος. 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόµιµη απαρτία των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέµα: 

             

ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
(αλλαγή ηµεροµ. αποσφράγισης σε  

1-3-2021 και ώρα 10:00 π.µ.)  
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ΘΕΜΑ  9Ο Η.Δ. 

Καθορισµός ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του φακέλου: «Οικονοµική Προσφορά» του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού κάτω των ορίων για την προµήθεια: «Αναβάθµιση & 

εκσυγχρονισµός του εξοπλισµού των: α) Δηµοτικού βρεφονηπιακού σταθµού οδού Τζαβέλλα Νέου 

Ψυχικού, β) Δηµοτ. βρεφονηπιακού σταθµού οδού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και γ) δηµοτικού 

παιδικού σταθµού Φιλοθέης του Δήµου Φιλοθέης-Ψυχικού µε σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές» 

 

Εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα ο Πρόεδρος είπε: 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των περιπτώσεων στ και ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 

(ΦΕΚ Α 197/12-10-2020) η Οικονοµική Επιτροπή: 

«στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε 

µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν σε έργα, µελέτες, 

προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη 

της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του Δήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους. 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονοµικού αντικειµένου συµβάσεων, σύµφωνα µε την εφαρµοζόµενη σε κάθε 

περίπτωση νοµοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής µε αιτιολογηµένη απόφασή της. 

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις έργου, µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών, 

ανεξαρτήτως προϋπολογισµού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρµοδιότητα του 

δηµάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και 

παραλαβή των πάσης φύσεως µελετών του δήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 189 του ν. 4412/2016». 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3.1.2 της υπ’αρ.πρωτ.18080/14-12-2020 διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισµού κάτω των ορίων για την προµήθεια «Αναβάθµιση & εκσυγχρονισµός του εξοπλισµού των: α) Δηµοτικού 

βρεφονηπιακού σταθµού οδού Τζαβέλλα Νέου Ψυχικού, β) Δηµοτ. βρεφονηπιακού σταθµού οδού Αγίας Σοφίας 

Νέου Ψυχικού και γ) δηµοτικού παιδικού σταθµού Φιλοθέης του Δήµου Φιλοθέης-Ψυχικού µε σύγχρονες τεχνικές 

προδιαγραφές» (ΑΔΑΜ: 20PROC007840803), για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών 

προσφορών µπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από την αρµόδια Επιτροπή διαγωνισµού, 

µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», µόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειµένου η τελευταία να 

ορίσει την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονοµικών προσφορών. 

Δεδοµένου ότι το ως άνω ενιαίο πρακτικό κοινοποιήθηκε από την Επιτροπή διαγωνισµού, µέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στις 22/01/2021, καλείται η αναθέτουσα αρχή να ορίσει την ηµεροµηνία και 

ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονοµικών προσφορών.  

Προτεινόµενη ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» είναι η 

Δευτέρα 1/3/2021 και ώρα 10:00 π.µ. 

         Στη συνέχεια θα εκδοθεί µια απόφαση µε την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα όλων των σταδίων του 

διαγωνισµού («Δικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά») η οποία θα  

κοινοποιηθεί στους προσφέροντες µαζί µε αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών των ως άνω σταδίων, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗΔΗΣ.  

 
 
  Παρακαλώ τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

ΑΔΑ: ΨΦΚΔΩΗ8-1ΔΙ



		

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 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 

µε το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020, 

4. Το από 22/01/2021 Ενιαίο Πρακτικό που κοινοποιήθηκε από την Επιτροπή διαγωνισµού,	
µετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καθορίζει ως ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του φακέλου: «Οικονοµική Προσφορά» του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού κάτω των ορίων για την προµήθεια: «Αναβάθµιση & εκσυγχρονισµός του 

εξοπλισµού των: α) Δηµοτικού βρεφονηπιακού σταθµού οδού Τζαβέλλα Νέου Ψυχικού, β) Δηµοτ. βρεφονηπιακού 

σταθµού οδού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και γ) δηµοτικού παιδικού σταθµού Φιλοθέης του Δήµου Φιλοθέης-

Ψυχικού µε σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές», την Δευτέρα 1/3/2021 και ώρα 10:00 π.µ. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 20/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Από το πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής την  

10ην Φεβρουαρίου 2021 
Ψυχικό, 19-2-2021 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Μπονάτσος Χαράλαµπος,  

Γκιζελή Αλίκη 

Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

Ξυριδάκης Παντελής 

Χανακούλας Αθανάσιος 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΦΚΔΩΗ8-1ΔΙ
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