
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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  4O Η.Δ. 

Κατακύρωση αποτελέσματος 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: 

       Με την υπ’ αριθμόν 100/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 07-04-2021 πρακτικό της 

διαδικασίας του διαγωνισμού που αφορά το έργο με τίτλο : «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση 

και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλόθεης – Ψυχικού» σύμφωνα με το άρθρο 98 του 

Ν.4412/16.  

Μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (από την επικοινωνία) η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κοινοποίησε την 

απόφαση 100/2021 έγκρισης 1ου Πρακτικού σε όλους τους συμμετέχοντες. Μετά την άπρακτη παρέλευση της χρονικής 

προθεσμίας για προδικαστική προσφυγή κατά της απόφασης της Ο.Ε. και ως αυτό ορίζεται στο άρθρο 127 του 

Ν.4412/2016, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (από την επικοινωνία) στις 13-05-

2021 έκανε πρόσκληση της προσωρινής μειοδότριας για την υποβολή των δικαιολογητικών εντός 10 ημερών. Στις 20-

05-2021 ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ τον φάκελο των δικαιολογητικών και στις 21-

05-2021 υπέβαλε τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή . 

              Με την νόμιμη και εμπρόθεσμη προσκόμιση των δικαιολογητικών από την προσωρινή μειοδότρια εταιρεία και 

τον έλεγχο αυτών από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, συντάχθηκε το 2ο Πρακτικό το οποίο και σας διαβιβάζεται για 

επικύρωση σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016.  

Κατόπιν των ανωτέρω υπόψη σας θέτω το εν λόγω 2ο Πρακτικό με όλα τα σχετικά στοιχεία ελέγχου, το οποίο 

έχει ως ακολούθως: 

 

ΙΙ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών (προσωρινού αναδόχου) που αφορούν τη διενέργεια του υπ’ 

αρ. 151700 ανοικτού διαγωνισμού, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.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». 

Με το από 07-04-2021 Πρακτικό είχαν αποσφραγιστεί ηλεκτρονικά και αξιολογηθεί οι οικονομικές προσφορές 

του διαγωνισμού, ενώ η Ε.Δ. είχε γνωμοδοτήσει ομόφωνα ότι προσωρινός ανάδοχος του δημόσιου έργου του Ν. 

4412/16 με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε 

σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλόθεης – Ψυχικού», είναι ο  οικονομικός φορέα «ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ» έναντι συνολικής δαπάνης του έργου ίσης με 40.647,60 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με ποσοστό μέσης 

έκπτωσης 49,93%. 

Ο φάκελος που είχε κατατεθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από τον οικονομικό φορέα 

«ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» ήταν πλήρης και σύμφωνος με τις διατάξεις της διακήρυξης και της 

αντίστοιχης μελέτης του έργου, ενώ η προσφορά του ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής 
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(χαμηλότερη τιμή) και εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης για το εν λόγω έργο. 

Μετά τη σύνταξη και έγκριση (υπ’ αριθ. 100/12-04-2021 απόφαση οικονομικής επιτροπής) του από 07-04-2021 

Πρακτικού (Ι) της Ε.Δ. καθώς και την ανάδειξη της εν λόγω επιχείρησης ως προσωρινού αναδόχου, αυτός ειδοποιήθηκε 

με το από 13-05-2021 μήνυμα μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» για την προσκόμιση των απαραίτητων 

δικαιολογητικών που ορίζονται από την οικεία διακήρυξη, εντός χρονικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών. 

Ο προσωρινός ανάδοχος οικονομικός φορέας «ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», κατέθεσε 

εμπροθέσμως το «Φάκελο Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου», ηλεκτρονικά  στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στις 20-05-2021 

και σε έντυπη μορφή με το από 8047/21-05-2021 έγγραφό του.  

Την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021, 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 
 

Η Ε.Δ., ευρισκόμενη σε απαρτία, διενήργησε τη διαδικασία που περιγράφεται στη παράγραφο 4.2 της οικείας 

διακήρυξης, προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, έλεγξε τα περιεχόμενα 

δικαιολογητικά και διαπίστωσε ότι α) απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία για τα εξής:  

1. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του κου Τσιλιμίδος Νικολάου (ατομικό)  

2. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του κου Τσιλιμίδος Νικολάου (εταιρείας)  

και β) ότι δεν είχαν υποβληθεί τα δύο έντυπα των ανεκτέλεστων από τις υπηρεσίες που εκτελούνται τα έργα. 

 Τα ως άνω έγγραφα και συμπληρωματικά στοιχεία ζητήθηκαν με μήνυμα μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» από τον προσωρινό ανάδοχο «ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».  

Τα έγγραφα αναρτήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο με το από 27-05-21 μήνυμα του μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στο ΕΣΗΔΗΣ και σε έντυπη μορφή προσκομίστηκαν στην Τεχνική Υπηρεσία με το 

8581/31-05-2021 έγγραφο. 

Ακολούθησε νέα συνεδρίαση της επιτροπής στις 02-06-2021 κατά την οποία η Ε.Δ. διαπίστωσε ότι εν τω 

συνόλω τα δικαιολογητικά πληρούν τους τεθέντες από τη διακήρυξη όρους καθώς και ότι αυτά συμφωνούν απόλυτα 

με τα δηλωθέντα στο υποβληθέν κατά τη φάση του διαγωνισμού, Τεχνικό Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

Ομοίως διαπιστώθηκε ότι τα κατατεθέντα έντυπα των δικαιολογητικών, ταυτίζονται απόλυτα με τα 

αναρτηθέντα κατά το διαγωνισμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Κατόπιν τούτων και αφού τα μέλη της Ε.Δ., συσκέφθηκαν σύμφωνα με το νόμο, εξουσιοδότησαν την Πρόεδρο 

αυτής να κηρύξει τη λήξη της συνεδρίασης της επιτροπής. 

Το παρόν Πρακτικό, ως συντάχθηκε, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. 

ως κατωτέρω και υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για έγκριση.  

Νέο Ψυχικό,  02-06-2021 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

 
Η Πρόεδρος Τα Μέλη 
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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 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 

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

4. Τις διατάξεις  των άρθρων 98, 105 και 127 του Ν.4412/2016,  

5. Τις υπ’ αριθμ. 100/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

6. Το  από 07-04-2021, 1ο πρακτικό δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  

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

7. Το  από 2-6-2021  2ο πρακτικό  αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών της αρμόδιας Επιτροπής, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

              Την έγκριση του από 2-6-2021  2ου πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών και την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του ανοιχτού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 24-03-2021, για την ανάδειξη αναδόχου που θα 

αναλάβει την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την 

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλόθεης – Ψυχικού», κατά την οποία μειοδότης αναδείχθηκε ο 

οικονομικός φορέας με την επωνυμία: «ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» (Δ/νση: Λεονταρίου 94 

Παλλήνη Τ.Κ.: 153 51 ΑΦΜ.: 045182007), ο οποίος 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%. και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προβεί στην υπογραφή της σχετικής 

εργολαβικής σύμβασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 160/2021 

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, 22-6-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                       ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

     ΤΑ ΜΕΛΗ    

   Μπονάτσος Χαράλαμπος 

   Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

   Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

   Παπαχρόνης Γεώργιος 

   Χανακούλας Αθανάσιος 

 

ΑΔΑ: Ψ2Ρ1ΩΗ8-ΩΦΖ


		2021-06-24T09:56:30+0300
	Athens




