
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την  15ην του μηνός  Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ ύστερα 

από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  9452/11-6-2021 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, Παλαιολόγου Μαρία- Χριστίνα και Παπαχρόνης Γεώργιος.  

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

Μούτσιος. 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                157/15-6-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ.  Πρωτ. : 9593/15-6-2021 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΩΚΗ7ΩΗ8-Ι5Η



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

συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  1O Η.Δ. 

Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού 

για την προμήθεια υλικών άρδευσης.    

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Η Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου συνέταξε την υπ’ αρ. 4/2021 μελέτη για την 

προμήθεια υλικών άρδευσης, για χρονικό διάστημα δύο ετών, εκτιμώμενης αξίας 56.023,65  ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

(=13.445,68 ευρώ), ήτοι 69.469,33  ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ως 

πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ008341281). 

Με την υπ’ αρ. 398/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς Δαπάνης η οποία αναρτήθηκε ως 

εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21REQ008468107, ΑΔΑ: 6ΥΙΜΩΗ8-5ΣΣ), εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε 

πίστωση ποσού 31.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6699.0002, του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 

2021, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 38.469,33 € θα βαρύνει αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου των 

οικονομικών ετών 2022-2023 και θα επιμεριστεί ως εξής: 35.000,00 € σε βάρος αντίστοιχου Κ.Α. του προϋπολογισμού 

του Δήμου του οικονομικού έτους 2022 και 3.469,33 € σε βάρος αντίστοιχου Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου του 

οικονομικού έτους 2023. 

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 444/2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΖΠΓΩΗ8-ΣΝΓ) ενώ με την υπ’ αρ. 27/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 

9ΞΦΒΩΗ8-ΟΙΜ) συγκροτήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 

προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, έτους 2021.  

Με την υπ’ αρ.105/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΠΛ5ΩΗ8-ΩΞΛ) εγκρίθηκαν: η προμήθεια 

υλικών άρδευσης, ο τρόπος εκτέλεσης, οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αρ. 4/2021 μελέτης της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης και καθορίστηκαν οι όροι 

του συνοπτικού διαγωνισμού.  

Βάσει αυτής εκδόθηκε η υπ’ αρ. πρωτ.7311/07-05-2021 διακήρυξη Δημάρχου, η οποία καταχωρήθηκε στις 07-

05-2021 στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:21PROC008569972).  

Η περίληψη διακήρυξης αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 6Ο9ΤΩΗ8-ΗΟΛ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου μαζί με 

τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, δημοσιεύτηκε στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ» στις 11-

05-2021 και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη κανονικά στις 20/05/2021 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00 π.μ. έως ώρα 11:30 π.μ. 

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής η οποία συνέταξε και υποβάλλει για έγκριση το 1ο πρακτικό διενέργειας και 

αξιολόγησης προσφορών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

     «Στο Ψυχικό, σήμερα 20-05-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης 

- Ψυχικού, το οποίο βρίσκεται στην οδό Μαραθωνοδρόμου 95, συνεδρίασε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των 

διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν το Τμήμα Πρασίνου & 

Περιβαλλοντικών Θεμάτων της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, που συστήθηκε με την 

υπ’ αριθ. 444/22-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, προκειμένου να 

διενεργήσει τον συνοπτικό διαγωνισμό της υπ’ αριθ. πρωτ. 7311/07-05-2021 Διακήρυξης Δημάρχου για την: 
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«Προμήθεια υλικών άρδευσης» (CPV: 43323000-3). Σύμφωνα με την μελέτη 4/2021 της Δ/νσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου η ως άνω προμήθεια σύμφωνα με το αντικείμενο χωρίζεται στα Τμήματα: 

  

Τμήμα 1 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

Τμήμα 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1)    Παναγιώτης Λαφτσής, Πρόεδρος 

2)    Μαγδαληνή Ζήκα , μέλος 

3)    Καλογερόπουλος Ευστάθιος, μέλος      

 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, την προγραμματισμένη ώρα 11:00 κήρυξε την έναρξη παραλαβής των φακέλων προσφορών, 

και μετά την παρέλευση της οριζόμενης από τη διακήρυξη  ώρας και χωρίς  να παρουσιασθεί άλλος ενδιαφερόμενος, 

κήρυξε το τέλος της διαδικασίας υποβολής των προσφορών.  

 

Συγκεκριμένα, υπεβλήθησαν οι προσφορές: 

 

Για το Τμήμα 1 
 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΣ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

1 ΤΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 7813 18/5/2021 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

2 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ – 
ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε. 

7825 18/5/2021 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

3 ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

7909 19/5/2021 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

4 ΑΓΡΟΔΟΜΗ Μ & Ζ ΚΑΚΑΒΑ ΟΕ - 

ΑΓΡΟΔΟΜΗ  

7985 20/5/2021 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

 
 

Για το Τμήμα 2  
 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΣ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

1 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ – 

ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε. 

7822 18/5/2021 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

2 T- FITTINGS ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 

7871 19/5/2021 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

 

 
Η επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν εγκαίρως σε φάκελο καλά σφραγισμένο προέβη στην 

αποσφράγισή τους.  

   Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς υπήρχαν οι οριζόμενοι από τη διακήρυξη του διαγωνισμού φάκελοι: 

 α) Δικαιολογητικών συμμετοχής, 

 β) Τεχνικών προσφορών,  

 γ) Οικονομικών Προσφορών. 

 

 Ακολούθως η επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής και εξέτασε αναλυτικά τα 

δικαιολογητικά  των συμμετεχόντων σε σχέση με τις απαιτήσεις των σχετικών εδαφίων της με αριθ. πρωτ. 7311/07-

05-2021 Διακήρυξης Δημάρχου. 
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    Συγκεκριμένα, εξέτασε αναλυτικά τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβλήθηκαν στη διαγωνιστική διαδικασία: 

 

α) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

β) την εγγύηση συμμετοχής 

 

    Η επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβλήθηκαν από όλους τους συμμετέχοντες, 

προσηκόντως όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της υπ’ αριθ.: 7311/07-05-2021 διακήρυξης. Στη συνέχεια, η επιτροπή 

προχώρησε σε έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν στο Διαγωνισμό.  

 

     Συγκεκριμένα η επιτροπή απέστειλε: 

 

  Για το Τμήμα 1  

1) το υπ’ αριθ. 8064/21-05-2021 έγγραφο στην Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Κατάστημα Λάρισας (105)  
που εξέδωσε την εγγυητική επιστολή υπέρ  του κ. ΤΑΚΟΥΔΗ ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ για τον έλεγχο αυτής και 

βεβαιώθηκε η εγκυρότητά της. 

2) το υπ’ αριθ. 8065/21-05-2021 έγγραφο στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων που εξέδωσε το ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ 
ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ (ως Εγγύηση Συμμετοχής) υπέρ  της εταιρείας ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ 

– ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε. για τον έλεγχο αυτού και βεβαιώθηκε η εγκυρότητά του. 
3) για την εγγυητική επιστολή  που εξέδωσε το ΤΜΕΔΕ  υπέρ  της εταιρείας ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ελήφθη μέσω διαδικτύου η υπ’ αριθ. A/A: V/100389/31-5-2021 

βεβαίωση εγκυρότητας 
4) το υπ’ αριθ. 8089/21-05-2021 έγγραφο στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων που εξέδωσε το ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ (ως Εγγύηση Συμμετοχής) υπέρ  της εταιρείας ΑΓΡΟΔΟΜΗ Μ & Ζ ΚΑΚΑΒΑ ΟΕ - 
ΑΓΡΟΔΟΜΗ για τον έλεγχο αυτού και βεβαιώθηκε η εγκυρότητά του. 

 
 

Για το Τμήμα 2  

1. το υπ’ αριθ. 8092/21-05-2021 έγγραφο στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων που εξέδωσε το ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ 
ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ (ως Εγγύηση Συμμετοχής) υπέρ  της εταιρείας ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ 

– ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε. για τον έλεγχο αυτού και βεβαιώθηκε η εγκυρότητά του. 
2. το υπ’ αριθ. 8099/21-05-2021 έγγραφο στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων που εξέδωσε την εγγυητική 

επιστολή υπέρ  της εταιρείας T- FITTINGS ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ για τον έλεγχο αυτής 

και βεβαιώθηκε η εγκυρότητά της. 
 

  Η επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής που κατατέθηκαν από  τους συμμετέχοντες πληρούν 
τους όρους της διακήρυξης, προχώρησε στην αποσφράγιση και έλεγχο των φακέλων τεχνικής προσφοράς των 

συμμετεχόντων που έγιναν αποδεκτοί στο παραπάνω στάδιο του διαγωνισμού. 
 

Από τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι: 

 
  Για το Τμήμα 1 

1. η  τεχνική προσφορά του κ. ΤΑΚΟΥΔΗ ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ πληροί τις απαιτήσεις της με αρ. πρωτ. 
7311/07-05-2021 Διακήρυξης Δημάρχου και της με αρ. 4/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και ως εκ τούτου κρίνεται αποδεκτή στο σύνολό της. 

2.  η  τεχνική προσφορά της εταιρείας ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ – ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε. πληροί τις 
απαιτήσεις της με αρ. πρωτ. 7311/07-05-2021 Διακήρυξης Δημάρχου και της με αρ. 4/2021 Μελέτης της 

Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και ως εκ τούτου κρίνεται αποδεκτή στο 
σύνολό της. 

3. η  τεχνική προσφορά της εταιρείας ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. πληροί 

τις απαιτήσεις της με αρ. πρωτ. 7311/07-05-2021 Διακήρυξης Δημάρχου και της με αρ. 4/2021 Μελέτης της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και ως εκ τούτου κρίνεται αποδεκτή στο 

σύνολό της. 
4.  η  τεχνική προσφορά της εταιρείας ΑΓΡΟΔΟΜΗ Μ & Ζ ΚΑΚΑΒΑ ΟΕ - ΑΓΡΟΔΟΜΗ πληροί τις απαιτήσεις της με 

αρ. πρωτ. 7311/07-05-2021 Διακήρυξης Δημάρχου και της με αρ. 4/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και ως εκ τούτου κρίνεται αποδεκτή στο σύνολό της. 
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Για το Τμήμα 2  
1. η  τεχνική προσφορά της εταιρείας ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ – ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε. πληροί τις 

απαιτήσεις της με αρ. πρωτ. 7311/07-05-2021 Διακήρυξης Δημάρχου και της με αρ. 4/2021 Μελέτης της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και ως εκ τούτου κρίνεται αποδεκτή στο 

σύνολό της. 

2. η  τεχνική προσφορά της εταιρείας T- FITTINGS ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ πληροί τις 
απαιτήσεις της με αρ. πρωτ. 7311/07-05-2021 Διακήρυξης Δημάρχου και της με αρ. 4/2021 Μελέτης της 

Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και ως εκ τούτου κρίνεται αποδεκτή στο 
σύνολό της. 

 
  Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, των συμμετεχόντων που έγιναν δεκτές σύμφωνα με τα 

παραπάνω.   

 
  Οι προσφερόμενες τιμές  χωρίς Φ.Π.Α έχουν ως εξής: 

 
Για το Τμήμα 1 

 

 
Για το Τμήμα 2 
 

 
 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ. 7311/07-05-2021 Διακήρυξη Δημάρχου 
2. Τις υποβληθείσες προσφορές 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 
εισηγείται προς την Οικονομική επιτροπή: 

 
Για το Τμήμα 1  

την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία: ΑΓΡΟΔΟΜΗ Μ & Ζ ΚΑΚΑΒΑ ΟΕ - ΑΓΡΟΔΟΜΗ ως 

προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ» γιατί η 
προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές και οικονομικές προδιαγραφές της 

σχετικής Μελέτης.  
 

Για το Τμήμα 2  

την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία: ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ – ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε. 
ως προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ» 

γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές και οικονομικές προδιαγραφές 
της σχετικής Μελέτης». 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περιπτ. στ’ και ζ’ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «Η Οικονομική 

Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής 

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] 

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

Α/Α Επωνυμία Οικονομική προσφορά 
σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α 

1 ΤΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 36.233,05 

2 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ – ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ 
Ο.Ε. 

34.499,93 

3 ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

29.242,20 

4 ΑΓΡΟΔΟΜΗ Μ & Ζ ΚΑΚΑΒΑ ΟΕ - ΑΓΡΟΔΟΜΗ 27.250,00 

 

Α/Α Επωνυμία Οικονομική προσφορά 
σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α 

1 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ – ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ 
Ο.Ε. 

14.022,00 

2 T- FITTINGS ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 
ΧΑΛΚΟ 

14.822,10 
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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. [...] 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.» 

 

Βάσει των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει: 

1. Το 1ο πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών άρδευσης 

2. Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία: «ΑΓΡΟΔΟΜΗ Μ & Ζ ΚΑΚΑΒΑ ΟΕ - ΑΓΡΟΔΟΜΗ», ως 

προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών άρδευσης, για το τμήμα 1: 

Πλαστικά και ηλεκτρονικά υλικά δικτύου άρδευσης  η οικονομική προσφορά του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 

27.250,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% και 33.790,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 

3.  Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία: ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ – 

ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε. για το Τμήμα 2: «Μεταλλικά συνδετικά εξαρτήματα δικτύου άρδευσης», η οικονομική 

προσφορά του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 14.022,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% και 17.387,28 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 

Επισημαίνεται ότι κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του N.4412/2016. 

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 αποτελεί προϋπόθεση για την 

άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του άρθρου αυτού. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί 

καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

 

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 72 παρ.1 περ. στ’ και ζ’ του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, 

5. Την υπ’ αριθμ. 398/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς Δαπάνης, 

6. Τις υπ’ αριθμ. 444/2020, 27/2021 και  105/2021  αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

7. Τις διατάξεις  του άρθρου 44, του άρθρου 189, καθώς επίσης του άρθρου 127 παρ.1 του Ν.4412/2016 

(ΦΕΚ Α 147/08.08.2016), 

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7311/07-05-2021 διακήρυξη Δημάρχου η οποία αναρτήθηκε 

στο ΚΗΜΔΗΣ [ΑΔΑΜ: 21PROC008569972], 

9. Την υπ’ αριθμ. 4/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, 

10. Το  από 20-05-2021  1ο πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού  

της αρμόδιας επιτροπής, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

1. Το 1ο πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών άρδευσης 

2. Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία: «ΑΓΡΟΔΟΜΗ Μ & Ζ ΚΑΚΑΒΑ ΟΕ - ΑΓΡΟΔΟΜΗ», ως 

προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών άρδευσης, για το τμήμα 1: 

Πλαστικά και ηλεκτρονικά υλικά δικτύου άρδευσης  η οικονομική προσφορά του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 

27.250,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% και 33.790,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

3. Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία: ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ – 

ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε. για το Τμήμα 2: «Μεταλλικά συνδετικά εξαρτήματα δικτύου άρδευσης», η οικονομική 

προσφορά του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 14.022,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% και 17.387,28 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

 

Επισημαίνεται ότι κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του 

N.4412/2016. Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 αποτελεί 

προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του άρθρου αυτού. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή 

προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική 

προσφυγή νομιμότητας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 157/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                          

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 14ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

15ην Ιουνίου 2021 

Ψυχικό, 15-6-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                       ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

     ΤΑ ΜΕΛΗ    

   Μπονάτσος Χαράλαμπος 

   Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

   Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

   Παπαχρόνης Γεώργιος 

   Χανακούλας Αθανάσιος 
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