
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  10O Η.Δ. 

Επικύρωση πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης 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 Προέδρος είπε: 

       Στο Δήμο μας υπάρχει ανάγκη της προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση & εκσυγχρονισμό 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».  

       H επιδιωκόμενη σύμβαση πρόκειται να εξυπηρετήσει την ανάγκη συμμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των 

μονάδων αγωγής και διαπαιδαγώγησης ιδιοκτησίας Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, μέσω της δημιουργίας / βελτίωσης των 

χώρων παιδικής χαράς κατά την έννοια της περ. 2 της παρ. Η του π.δ. 99/2017 (Α΄141).  

Αφορά τους αύλειους χώρους των βρεφονηπιακών σταθμών Αγίας Σοφίας και Τζαβέλα που διαθέτουν παλαιό και 

παρωχημένο εξοπλισμό παιδικής αναψυχής και του παιδικού σταθμού Φιλοθέης που δεν έχει εξοπλισμό παιδικής 

αναψυχής διότι αφαιρέθηκε λόγω επικινδυνότητας. Η πράξη αφορά το υποέργο 2 του χρηματοδοτικού προγράμματος 

του ΥΠΕΣ με τίτλο «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για την προσαρμογή των 

λειτουργούντων δημοτικών, βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού 

πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ 99/2017». Η πράξη χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το 

ΥΠΕΣ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 51728/05.07.2019 (6Σ39465ΧΘ7-3ΣΕ) απόφαση ένταξης και  την υπ’ αρ. 184/28.08.2019 

(Ρ9Γ0ΩΗ8-ΨΨΙ) απόφαση αποδοχής χρηματοδότησης Δ.Σ. Φιλοθέης – Ψυχικού.  

       Με την υπ’ αριθμ.5/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΑΑΜΩΗ8-24Ρ) συγκροτήθηκε η επιτροπή 

διενέργειας και αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών/παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, έτους 2020. 

        Η υπ’ αριθμ.10/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία η 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για την εν θέματι προμήθεια προβλέπεται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 120.967,74 € 

πλέον Φ.Π.Α. 24% (=29.032,26 €), ήτοι μέχρι του συνολικού ποσού των 150.000,00 €, καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου(ΑΔΑΜ)  

20REQ006364361.  

        Με την υπ’ αριθμ.691/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης (ΑΔΑΜ: 20REQ007688892, 

ΑΔΑ: ΨΥ44ΩΗ8-ΔΨΣ) εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 64.7135.0003 

του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 με μελλοντική υποχρέωση το ποσό 

των 145.000,00 € σε βάρος αντίστοιχου Κ.Α. του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 

έτους 2021. 

Με την υπ’ αριθμ.387/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΝΖΒΩΗ8-Γ1Α) εγκρίθηκε η διενέργεια 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την εκτέλεση της προμήθειας: «Αναβάθμιση & εκσυγχρονισμό 

του εξοπλισμού των: α) Δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού οδού Τζαβέλλα Νέου Ψυχικού, β) Δημοτ. βρεφονηπιακού 
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σταθμού οδού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και γ) δημοτικού παιδικού σταθμού Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 

με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές», οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αρ.10/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών  

Υπηρεσιών και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Βάσει της ως άνω απόφασης, δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ η υπ’ αρ.πρωτ.18067/14-12-2020 προκήρυξη 

σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20PROC007839078),  εκδόθηκε η υπ’ αρ.πρωτ.18080/14-12-2020 διακήρυξη Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 

20PROC007840803), η οποία και δημοσιοποιήθηκε ηλεκτρονικά με την ανάρτησή της στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας 

αύξοντα αριθμό συστήματος: 102475. Επιπλέον, η περίληψη διακήρυξης δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: 

ΩΡ5ΙΩΗ8-ΨΓΖ) και στον εθνικό τύπο. Αναλυτικότερα, στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ» και 

στην εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα «ΧΤΥΠΟΣ».  

Επιπλέον, το σύνολο των εγγράφων της σύμβασης ήταν διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση και στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίσθηκε η:   14-01-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00. Η 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  έγινε 

τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 20-01-2021 και 

ώρα 11.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Δήμου, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και τη σύνταξη του 

σχετικού ενιαίου πρακτικού από την αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού, το οποίο κοινοποιήθηκε από την ως άνω επιτροπή, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» μόνο στην αναθέτουσα αρχή, η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ 

αριθμ.20/2021 απόφασή της (ΑΔΑ: ΨΦΚΔΩΗ8-1ΔΙ) καθόρισε ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του φακέλου 

των οικονομικών προσφορών την 1η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

Βάσει της ως άνω απόφασης, στις 25/02/2021 κοινοποιήθηκε μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 

στον συμμετέχοντα η προσφορά του οποίου έγινε αποδεκτή, η υπ’ αριθμ.πρωτ.2964/25-02-2021 ειδική πρόσκληση περί 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης του φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

Κατά την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα, έγινε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των  φακέλων όλων των 

υποβληθεισών οικονομικών προσφορών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Δήμου, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η αρμόδια Επιτροπή, προέβη στην αξιολόγηση της  

οικονομικής προσφοράς  του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., του οποίου την 

τεχνική προσφορά και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της 

διακήρυξης και συνέταξε το 2ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης  του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».  

Με την υπ’ αριθμ.71/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΒΑ8ΩΗ8-Λ20) εγκρίθηκαν:  

1. Το 1ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού φακέλου: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά». 

2. Η απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΚΟΝΤΟΣ, για τους λόγους που αναφέρονται στο 1ο 

πρακτικό. 

3. Η απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ για τους λόγους που 

αναφέρονται στο 1ο πρακτικό. 

4. Το 2ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού φακέλου: «Οικονομική Προσφορά» του ως 

άνω διαγωνισμού. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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5. Η ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ως προσωρινού 

αναδόχου του ως άνω διαγωνισμού, η προσφορά του οποίου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 145.500,36 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Η εν λόγω απόφαση, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, κοινοποιήθηκε στις 05-04-2021 στους συμμετέχοντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου άσκησης προσφυγών, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ.71/2021 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, απεστάλη στον προσωρινό ανάδοχο στις 16-04-2021, μέσω του συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ, η υπ’ αριθμ.πρωτ.6255/16-04-2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Ακολούθως, ανταποκρινόμενος στην υπ’ αρ.πρωτ.6255/16-04-2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, ο προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού, υπέβαλε εμπρόθεσμα σε ηλεκτρονική μορφή και κατέθεσε σε 

έντυπη μορφή, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου έγινε στις 29-04-2021, ημέρα Πέμπτη, από την αρμόδια Επιτροπή, η 

οποία συνέταξε το 3ο πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο 

υποβάλλει για έγκριση και έχει ως εξής: 

“Τη Δευτέρα 10 Μαίου 2021, ώρα 9:00, συνεδρίασαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των 
Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών/Υπηρεσιών έτους 2020 (εφεξής Ε.Δ.), που συγκροτήθηκε με την υπ’ 
αριθ. 5/3.2.2020 (6ΑΑΜΩΗ8-24Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στο πλαίσιο 
της διεξαγωγής του υπ’ αριθ. 102475 ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) της υπ’ αριθ. 18080/14.12.2020 
διακήρυξης για την υλοποίηση της πράξης του τίτλου με προϋπολογισμό 150.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%.  

Η συνεδρίαση έγινε με χρήση ηλεκτρονικών μέσων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 221 του 
ν. 4412/216 (Α΄147) και στο εδάφιο 2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ/27683/29.04.2021 (Β’ 1814), σε συνέχεια της 
υπ’ αρ. πρωτ. 7182/05.05.2021 πρόσκλησης της προέδρου της Ε.Δ. 

Η Ε.Δ. έλαβε υπ’ όψιν τις κάτωθι ενέργειες:   
1. Την υπ’ αρ. πρωτ. 13738/06.11.2018 διακήρυξη (18PROC003961804 2018.11.06) του υπ’ αρ. ΕΣΗΔΗΣ 

102475 ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων.  

2. Την υπ’ αρ. 72/17.03.2021 (ΨΒΑ8ΩΗ8-Λ20) απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των Πρακτικών Ι και ΙΙ. 

3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 6255/16.04.2021 πρόσκληση του Δημάρχου Φιλοθέης – Ψυχικού προς την προσωρινή 

ανάδοχο εταιρεία με τίτλο Ιωάννης Πιτταράς & ΣΙΑ Ε.Ε, με αρ. προσφοράς 204785 για υποβολή 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

4. Την από 26.04.2021 υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πληροφοριακό σύστημα του 

ΕΣΗΔΗΣ από την προσωρινή ανάδοχο εταιρεία Ιωάννης Πιτταράς & ΣΙΑ Ε.Ε. με αρ. προσφοράς 204785.   

5. Το υπ’ αρ. πρωτ. 6906/27.04.2021 έγγραφο του προσωρινού αναδόχου Ιωάννης Πιτταράς & ΣΙΑ Ε.Ε. με 

το οποίο προσκόμισε σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9.2 της υπ’ αρ. πρωτ. 

18080/14.12.2020 διακήρυξης (10PROC007840803). 

Στη συνέχεια, η Ε.Δ. προέβη σε έλεγχο των δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι έχουν 
προσκομισθεί σε ηλεκτρονική μορφή, εμπρόθεσμα, τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατακύρωσης (δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου) του άρθρου 2.2.9.2 της διακήρυξης, τα οποία βρίσκονται σε ισχύ.  

Τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν σε ηλεκτρονική μορφή αναγράφονται αναλυτικά στον 
Πίνακα 1.  
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Πίνακας 1. Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 
 

 
 
Κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών του πίνακα 1 διαπιστώθηκε ότι για την 

απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του άρθρου Β.4 του της δαικήρυξης  προσκομίστηκε το πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής της υπ’ αρ. πρωτ. 11975/08.08.2019 σύμβασης προμήθειας που εκτελέστηκε για το Δήμο 
Φιλοθέης – Ψυχικού και όχι βεβαίωση καλής εκτέλεσης όπως ρητά αναφέρεται στη διακήρυξη.  

Την ίδια μέρα σε διακριτό στάδιο, η Ε.Δ. έλεγξε τα έντυπα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν 

α/α είδος εγγράφου ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΡΘΡΟ ΔΙΑΚΗΡ. Ισχύς

1 Αντίγραφο ποινικού μητρώου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ / 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ 

ΜΗΤΡΩΟΥ

2.2.9.2.Β.1.α.α 135790 20-Απρ-21 √ 26-Απρ-21 √ 27-Απρ-21

2 Αποδεικτικό ενημερότητας 

για χρέη προς το δημόσιο 

ΑΑΔΕ 2.2.9.2.Β.1.β 70136772 31-Δεκ-20 28-Φεβ-21 √ 26-Απρ-21 √ 27-Απρ-21

3 Αποδεικτικό ενημερότητας 

για χρέη προς το δημόσιο 

ΑΑΔΕ 2.2.9.2.Β.1.β 70818727 21-Απρ-21 21-Ιουν-21 √ 26-Απρ-21 √ 27-Απρ-21

4 ΥΔ αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων / εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 2.2.9.2.Β.1.β 22-Απρ-21 √ 26-Απρ-21 √ 27-Απρ-21

5 Αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας ΕΦΚΑ (Ιωάννης 

Πιτταράς & ΣΙΑ ΕΕ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ / e-

ΕΦΚΑ

2.2.9.2.Β.1.β.1.i-ii 1257980 27-Δεκ-20 25-Ιουν-21 √ 26-Απρ-21 √ 27-Απρ-21

6 Αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας ΕΦΚΑ (Ιωάννης 

Πιτταράς)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ / e-

ΕΦΚΑ

2.2.9.2.Β.1.β.1.i-ii 1045581 27-Δεκ-20 27-Ιουν-21 √ 26-Απρ-21 √ 27-Απρ-21

7 ΥΔ υποχρέωσης καταβολής 

ασφαλιστικών εισφρορών  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 2.2.9.2.Β.1.β.1.i-ii 22-Απρ-21 √ 26-Απρ-21 √ 27-Απρ-21

8 Ενιαίο πιστοποιητικό 

δικαστικής φερεγγυότητας 

(υπ΄αρ. πρωτ. 2440/22.04.2021 

(9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6) έγγραφο 

ΕΑΑΔΗΣΥ)

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2.2.9.2.Β.1.β.2 20448 21-Απρ-21 √ 26-Απρ-21 √ 27-Απρ-21

9 Γενικό πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. 

Συνοδευόμενο από το υπ' αρ. 

πρωτ. 18713/26.04.213 

πιστοποιητικό καταχώρισης 

εταιρείας στο Πρωτοδικείο 

Αθηνών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Γ.Ε.ΜΗ. 

2.2.9.2.Β.1.β.2 1334111 

1918298

7-Δεκ-20 √ 26-Απρ-21 √ 27-Απρ-21

10 Γενικό πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. 

Συνοδευόμενο από το υπ' αρ. 

πρωτ. 18713/26.04.213 

πιστοποιητικό καταχώρισης 

εταιρείας στο Πρωτοδικείο 

Αθηνών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Γ.Ε.ΜΗ. 

2.2.9.2.Β.1.β.2 1470056 

2121598

21-Απρ-21 √ 26-Απρ-21 √ 27-Απρ-21

11 Στιγμιότυπο οθόνης 

(screenshot ) ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας ΑΑΔΕ 

ΑΑΔΕ 2.2.9.2.Β.1.β.2 22-Απρ-21 26-Απρ-21 27-Απρ-21

12 ΥΔ περί μη επιβολής 

προστίμου από Επιθεώρηση 

Εργασίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 2.2.9.2.Β.1.γ 21-Απρ-21 √ 26-Απρ-21 √ 27-Απρ-21

13 ΥΔ περί μη ύπαρξης λόγων 

αποκλεισμού κατά 2.2.3.3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 2.2.9.2.Β.1.δ 21-Απρ-21 √ 26-Απρ-21 √ 27-Απρ-21

14 ΥΔ απόφασης αποκλεισμού 

του άρθρου 74 του 

ν.4412/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 2.2.9.2.Β.1.ε 21-Απρ-21 √ 26-Απρ-21 √ 27-Απρ-21

15 Πιστοποιητικό εγγραφής στο 

Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

2.2.9.2.Β.2 11232 17-Δεκ-20 31-Δεκ-20 √ 26-Απρ-21 √ 27-Απρ-21

16 Πιστοποιητικό εγγραφής στο 

Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

2.2.9.2.Β.2 4310 22-Απρ-21 31-Δεκ-21 √ 26-Απρ-21 √ 27-Απρ-21

17 Κατάσταση οικονομικών 

στοιχείων από επιχειρηματική 

δραστηριότητα Ε3 (Πίνακας Β - 

φορολογικά έτη 2017, 2018, 

2019)

ΑΑΔΕ 2.2.9.2.Β.3 835839 4-Αυγ-20 √ 26-Απρ-21 √ 27-Απρ-21

18 Σύμβαση προμήθειας και 

εγκατάστασης εξοπλισμού 

παιδικής χαράς πάρκου 

Στρατάρχου Αλεξάνδρου 

Παπάγου ποσού 255.635,00 

ευρώ προ ΦΠΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2.2.9.2.Β.4 30252 23-Δεκ-19 22-Απρ-20 √ 26-Απρ-21 √ 27-Απρ-21

19 Βεβαίωση εκτέλεσης της υπ' 

αρ. πρωτ. 30252/23.12.2019 

σύμβασης προμήθειας 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2.2.9.2.Β.4 6914 6-Μαϊ-20 √ 26-Απρ-21 √ 27-Απρ-21

20 Σύμβαση προμήθειας και 

τοποθέτησης εξοπλισμού για 

την αναβάθμιση παιδικών 

χαρών ποσού 213.653,86 ευρώ 

προ ΦΠΑ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 2.2.9.2.Β.4 11975 8-Αυγ-19 08-Μαρ-20 √ 26-Απρ-21 √ 27-Απρ-21

21 Πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής της υπ' αρ. πρωτ. 

11975/08.08.2019

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 2.2.9.2.Β.4 25-Οκτ-19 √ 26-Απρ-21 √ 27-Απρ-21

22 Τροποποίηση και 

κωδικοποίηση των άρθρων 

του καταστατικού της 

εταιρείας Ιωάννης Πιτταράς & 

ΣΙΑ ΕΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 2.2.9.2.Β.5 31-Δεκ-15 √ 26-Απρ-21 √ 27-Απρ-21

23 Πιστοποιητικό ισχύυοσας 

εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ / e-

ΕΦΚΑ

2.2.9.2.Β.5 1334111 

1918298

7-Δεκ-20 √ 26-Απρ-21 √ 27-Απρ-21

24 Πιστοποιητικό ισχύυοσας 

εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ / e-

ΕΦΚΑ

2.2.9.2.Β.5 1470056 

2121600

21-Απρ-21 √ 26-Απρ-21 √ 27-Απρ-21

Αρ. πρ./ημερομηνία ΕΣΗΔΗΣ / ημερομηνία έντυπα/ ημερομηνία

ΑΔΑ: 61Τ8ΩΗ8-ΔΚ3



εμπρόθεσμα βάσει του άρθρου 2.4.2.5 της διακήρυξης, με το υπ’ αρ. πρωτ. 6906/27.04.2021 διαβιβαστικό και 
παραδόθηκαν στην πρόεδρο Ε.Δ. σε σφραγισμένο φάκελο, η οποία τον αποσφράγισε παρουσία των μελών της 
Ε.Δ. κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Κατά την αποσφράγιση διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά του 
πίνακα 1, πλην των υπεύθυνων δηλώσεων,  προσκομίστηκαν και σε έντυπη μορφή. Τα έντυπα διαβιβάστηκαν 
στα μέλη της Ε.Δ. και μονογράφηκαν αυθημερόν.  

Στη συνέχεια, με το υπ’ αρ. πρωτ. 7576/12.05.2021 έγγραφο, η πρόεδρος Ε.Δ. αιτήθηκε στον 
ανάδοχο την προσκόμιση βεβαίωση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, εντός διαστήματος δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών,  προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Το έγγραφο της προέδρου κοινοποιήθηκε 
στον προσωρινό ανάδοχο μέσω της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ στις 13.05.2021.  

Το εν λόγω συμπληρωματικό δικαιολογητικό που προσκομίστηκε εμπρόθεσμα από τον 
προσωρινό ανάδοχο σε ηλεκτρονική μορφή αναγράφεται στον Πίνακα 2.  

 

Πίνακας 2. Συμπληρωματικό δικαιολογητικό προσωρινού αναδόχου  

 
 

Οπότε μετά την προσκόμιση του υπ’ αρ. 25 δικαιολογητικού του Πίνακα 2 που διαβιβάστηκε στην 
Ε.Δ. μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου και προτείνεται η κατακύρωση της σύμβασης στην 
εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για το σύνολο της επιδιωκόμενης προμήθειας (Τμήμα 1, Τμήμα 2 και 
Τμήμα 3) με συνολική συμβατική δαπάνη ποσού 145.500,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και διαβιβάστηκε στα μέλη της Ε.Δ. για υπογραφή με ηλεκτρονικά 
μέσα".  

 
Σύμφωνα με το άρθρο 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 

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.» 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

με την παρ.25 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ-171 Α)  και ισχύει: «Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται 

υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 127 και 360 

και επόμενα» του ν.4412/2016. 

Στην προκειμένη περίπτωση ισχύουν τα εξής: 

 «Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί 

ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 

νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 

ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές 

και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας 

αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 

α/α είδος εγγράφου ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΡΘΡΟ ΔΙΑΚΗΡ. Ισχύς

25 Βεβαίωση εκτέλεσης της υπ' 

αρ. πρωτ. 11975/08.08.2019 

σύμβασης προμήθειας 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 2.2.9.2.Β.4 7655 14-Μαϊ-21 √ 14-Μαϊ-21

Αρ. πρ./ημερομηνία ΕΣΗΔΗΣ / ημερομηνία έντυπα/ ημερομηνία

ΑΔΑ: 61Τ8ΩΗ8-ΔΚ3



επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 

ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από 

την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης». 

 

Βάσει των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει: 

 

1. Το 3ο πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης 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». 

2. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού και για τα τρία τμήματα (1, 2 και 3) στον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Ηροδότου 4-Γαλάτσι Τ.Κ. 111 47, ΑΦΜ: 

998408980, ΔΟΥ: ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ έναντι του συνολικού ποσού των 145.500,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24%, το οποίο αναλύεται ανά τμήμα ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ 1: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ, έναντι του ποσού των 48.500,12 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

ΤΜΗΜΑ 2: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, έναντι του ποσού των 48.500,12 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ, έναντι του ποσού των 48.500,12 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Tις 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 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 παρ.25  

του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ-171 Α)  και ισχύει, 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περιπτ. στ’ και ζ’ του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν, 

6. Τις διατάξεις των  άρθρων 44, 127, 189 και 360 του Ν. 4412/2016, 

7. Την περ. 2 της παρ. Η του Π.Δ. 99/2017 (Α΄141), 

8. Την υπ’ αριθμ. 51728/05.07.2019 πράξη του ΥΠ.ΕΣ., 

9. Τις υπ’ αριθμ. 5/2020, 387/2020, 20/2021 και 71/2021  αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

10. Την υπ’ αριθμ. 10/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

11. Την υπ’ αριθμ. 691/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης, 

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18067/14-12-2020 προκήρυξη σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, 

ΑΔΑ: 61Τ8ΩΗ8-ΔΚ3



13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18080/14-12-2020 διακήρυξη Δημάρχου, 

14. Το από 20-1-2021, 1ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού φακέλου  

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», 

15. Το από 01-03-2021, 2ο πρακτικό  ηλεκτρονικής αποσφράγισης του φακέλου των οικονομικών προσφορών, 

16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2964/25-02-2021 ειδική πρόσκληση υποβολής  οικονομικών προσφορών, 

17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6255/16-04-2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

18. Το υπ’ αρ. πρωτ. 6906/27.04.2021 έγγραφο του προσωρινού αναδόχου Ιωάννης Πιτταράς & ΣΙΑ Ε.Ε. 

19. Το από 10-5-2021, 3ο πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  

1. Το 3ο πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης 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». 

2. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού και για τα τρία τμήματα (1, 2 και 3) στον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Ηροδότου 4-Γαλάτσι Τ.Κ. 111 47, ΑΦΜ: 

998408980, ΔΟΥ: ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ έναντι του συνολικού ποσού των 145.500,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24%, το οποίο αναλύεται ανά τμήμα ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ 1: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ, έναντι του ποσού των 48.500,12 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

ΤΜΗΜΑ 2: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, έναντι του ποσού των 48.500,12 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ, έναντι του ποσού των 48.500,12 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 166/2021 

 

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 
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