
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την  12ην του μηνός  Απρίλιου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄ ύστερα 

από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5193/01-04-2021 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 

τέσσερις (4) και απόντες τρεις (3) ήτοι οι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής, Γκιζελή Αλίκη και Χαροκόπος Παντελής. 

Την απούσα κ. Γκιζελή Αλίκη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Παπαχρόνης Γεώργιος.  

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. 

Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική  και Παλαιολόγου Μαρία και Παπαχρόνης Γεώργιος.  

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

Γεώργιος. 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 100/12-4-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ.  Πρωτ. : 6625/22-4-2021 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  7O Η.Δ. 

Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: 

 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  

ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ». 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Σχετ. : Ν.4412/2016, άρθρο 98 

 Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε και θεώρησε την υπ’ αριθμ. 31/2019 μελέτη 

 Έχει εκδοθεί Α) η απόφαση με αρ.πρωτ. 1585/27-01-2021 (6ΦΤΡΩΗ8-8ΤΙ/21REQ008060028) για την 

ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ποσού 10.000,00€ για το 2021 και 

46.209,26€ για το οικονομικό έτος 2022 και Β) η απόφαση αρ. πρωτ. 1583/27-01-2021 (Ω1Κ0ΩΗ8-

7ΧΜ/21REQ008060086) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ποσού 

44.460,31 για το 2021..  

 Με την υπ΄ αριθμόν 18/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης. 

 Με την υπ΄ αριθμόν 24/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η σύσταση επιτροπής 

διαγωνισμού. 

 

Η περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: 1) Αμαρυσία 2) Χτύπος. 

                                   

Στις  24/03/2021 έλαβε χώρα ο υπ αρ. ΕΣΗΔΗΣ 151700 ηλεκτρονικός διαγωνισμός στο Δημοτικό Κατάστημα 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. με την κατά νόμο επιτροπή, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους α) ΑΓΛΑΙΑ 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ως Προέδρου αυτής, β) ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΥΜΠΕΡΤΑ & γ) ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΩΦΡΟΝΑ, ως μελών 

αυτής, όπως φαίνεται αναλυτικά στο πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού, που συντάχθηκε και υπογράφηκε από 

αυτή. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, όπως αναγράφεται στο πρακτικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη περ. η της παρ. 4.1 

της οικείας διακήρυξης, ολοκλήρωσε και συνέταξε το πρακτικό της, με το οποίο εισηγείται ως προσωρινό ανάδοχο 

την εταιρεία «ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με Α/Α Συστήματος 187222, η οποία υπέβαλε την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), έναντι συνολικής 

δαπάνης ίσης με 40.647,60 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με ποσοστό μέσης έκπτωσης 49,93%. 

Το Πρακτικό δημοπρασίας του έργου έχει ως ακολούθως: 

    

Ι ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

διενέργειας του υπ’ αρ. 151700 ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση 

και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλόθεης – Ψυχικού» 
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Την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00, συνεδρίασε η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) που συγκροτήθηκε με 

την υπ’ αρ. 24/10-02-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού (ΑΔΑ: 659ΣΩΗ8-Θ0Β). 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα τα τακτικά μέλη, ως κάτωθι:  

• ΑΓΛΑΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ  

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΤΑΣ Λοιποί Τ.Ε. ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ  

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΑΣ Λοιποί Τ.Ε. Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού/ΓΓΑ  

 

Εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, η Ε.Δ. διενέργησε τη διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών, κατά 

τα οριζόμενα στις περ. α έως δ της παρ. 4.1 της οικείας διακήρυξης. Οι οικονομικές προσφορές, κατά σειρά 

μειοδοσίας, είναι οι εξής: 

 
Πίνακας 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ 

  

Α/Α Α/Α κατάθεσης  Επωνυμία Προσφέροντα  Ποσοστό Έκπτωσης  

(%) 

1  187222  ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ  

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

49,93  

2  187272  ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ  41,61  

3  187023  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΙΜΠΗΣ  41,00  

4  186500  ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ  

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ  

39,38  

5  186048  Κ/Ξ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι. - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  

Γ.  

38,00  

6  186521  Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.  36,46  

7  185379  ΠΑ.ΜΕ.ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.  35,42  

8  187310  Λ. ΓΡΑΤΣΩΝΗΣ - Γ. ΛΥΡΙΤΖΗΣ Ο.Ε.  34,19  

9  185462  ΧΑΡΙΤΟΣ Η. ΜΙΧΑΗΛ  25,27  

10  187281  Γ Κ ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΕΤΕ  15,00  

11  187153  ΤΕΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ  

ΙΚΕ  

10,81  

 
 Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, εκκίνησε τη διαδικασία του ελέγχου των 

δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, ακολουθώντας τη σειρά της μειοδοσίας, 

αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.  

Συγκεκριμένα, ηΕπιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και 

αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της 

παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα και διαπίστωσε ότι όλες οι 

υποβληθείσεςοικονομικές προσφορές είναι αποδεκτές για τη συνέχεια στο διαγωνισμό. Για την εφαρμογή 

του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς 

(Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που υποβλήθηκαν 

ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, οι οποίες έφεραν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, 

διαπιστώνοντας την εγκυρότητά τους.  

Τέλος, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με την διακήρυξη, το νομότυπο 

και την πληρότητά τους κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.  

Κατά τον έλεγχο του Έντυπου ΤΕΥΔ, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς με την 

επωνυμία ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΙΜΠΗΣ (α/α 187023) και ΤΕΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ (α/α 187153) στο Μέρος IV: 

Κριτήρια Επιλογής στην ενότητα: Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια στο πεδίο 6 δεν συμπλήρωσαν 
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τη δήλωση της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών 

συμβάσεων, όπως απαιτείται από την παράγραφο 22.Γ. της Διακήρυξης και σύμφωνα με την κατευθυντήρια 

οδηγία 23 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Κατόπιν τούτου, σύμφωνα με το 

άρθρο 102 του Ν. 4412/2016 κλήθηκαν να παράσχουν την σχετική συμπλήρωση με έγγραφό τους, εντός επτά 

ημερών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στην οποία όμως δεν ανταποκρίθηκαν.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς με την επωνυμία ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΙΜΠΗΣ 

(α/α 187023) και ΤΕΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ (α/α 187153) έχουν άκυρες και μη αποδεκτές προσφορές.  

Όλες οι άλλες προσφορές, συνολικά εννέα (9) τον αριθμό, διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνες με τους όρους της 

διακήρυξης και συνεπώς παραδεκτές.  

Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη περ. η της παρ. 4.1 της οικείας 

διακήρυξης, ολοκλήρωσε και συνέταξε το πρακτικό της, με το οποίο εισηγείται για προσωρινό ανάδοχο σύμβασης 

την εταιρεία «ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με Α/Α Συστήματος 187222, η οποία υπέβαλε την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), έναντι συνολικής δαπάνης 

ίσης με 40.647,60 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με ποσοστό μέσης έκπτωσης 49,93%.  

Το παρόν πρακτικό, ως συντάχθηκε, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού ως κατωτέρω και υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για έγκριση. Επίσης υποβάλλεται 

το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος.  

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διαγωνισμού κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.  

Νέο Ψυχικό, 07-04-2021 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 
                                                 Η Πρόεδρος                                                                                    Τα Μέλη 
 

 

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

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

4. Τις διατάξεις  του άρθρου 98 του Ν.4412/2016,  

5. Την υπ’ αριθμ. 1585/27-01-2021 (6ΦΤΡΩΗ8-8ΤΙ/21REQ008060028) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έγκριση 

δέσμευσης πίστωσης ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ, 

6. Την υπ’ αριθμ. 1583/27-01-2021 (Ω1Κ0ΩΗ8-7ΧΜ/21REQ008060086) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έγκριση 

δέσμευσης πίστωσης ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ, 

7. Τις υπ΄αριθμ. 18/10-02-2021 & 24/10-02-2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

8. Την υπ’ αριθμ. 31/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

9.  Τον  υπ΄αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 151700 ηλεκτρονικό διαγωνισμό που διεξήχθη στις 24/03/2021, 

10. Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ», 

μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το 1ο πρακτικό δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ». 

 

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 100/2021 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 9ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

12ην Απριλίου 2021 

Ψυχικό, 22-4-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Μπονάτσος Χαράλαμπος 

Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

Παπαχρόνης Γεώργιος  

Χανακούλας Αθανάσιος 

 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΤΨΔΩΗ8-Π89
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