
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την  5ην του μηνός  Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  10538/1-7-2021 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. 

H 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 πέντε (5) και απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής.  

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

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πλατάκου 

Ελένη. 

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

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 
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ΘΕΜΑ  9O Η.Δ. 

Εισήγηση για έγκριση του πρακτικού 1 του υπ΄αρ. ΕΣΗΔΗΣ 151698 Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω 

των ορίων για την επιλογή ανάδοχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ». 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Ο υπ’ αρ. 151698 ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ αφορά την επιλογή 

αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος.  

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ενεργητική πυροπροστασία σε όλες τις σχολικές μονάδες του 

δήμου Φιλοθέης Ψυχικού.  

Έχοντας υπ’ όψιν το υπ’ αρ. 3 σχετικό, την Πέμπτη 01 Απριλίου 2021, ώρα 10:00, στην 

αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95, 15452, Ψυχικό), συνήλθε σε 

συνεδρίαση η Ε.Δ. για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης του θέματος και αποσφράγισε το φάκελο 

δικαιολογητικών και την τεχνική προσφορά της υπ’ αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 188207 μοναδικής 

συμμετοχής με την επωνυμία «Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΤΣΑΝΤΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και εκπρόσωπο τον 

Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο.  

Στη συνέχεια, όπως αναγράφεται στο υπ’ αρ. (4) σχετικό, η Ε.Δ. προέβη στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην οικεία διακήρυξη. Αφού διαπιστώθηκε πληρότητα ως προς τα δικαιολογητικά, διαπιστώθηκε η 

εγκυρότητα της υπ’ αρ. e-107221 εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και αξιολογήθηκε η τεχνική 

προσφορά με βαθμολογία 93/100 που υπερβαίνει το ελάχιστο επιτρεπτό όριο, η Ε.Δ. έκανε δεκτή την 

κατατεθείσα προσφορά κατά το παρόν στάδιο.  

Σύμφωνα με την παρ. δ του άρθρου 4 της οικείας διακήρυξης, με την παρούσα εισήγηση, το 

Πρακτικό Ι της 1ης Απριλίου 2021, υποβάλλεται στην Προϊσταμένη Αρχή προς έγκριση, το οποίο έχει ως 

ακολούθως: 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
EΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 

ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο   
«Μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού» 

 
Την Πέμπτη 1η Απριλιου 2021, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού 

(Ε.Δ.) που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 57/09.03.2021 (ΨΛΜ2ΩΗ8-1Ε4) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να διενεργήσει τον υπ’ αρ. ΕΣΗΔΗΣ 151698 διαγωνισμό 
σύμφωνα με την υπ’ ΑΔΑΜ 21PROC008198932 διακήρυξη.  

Με την παρέλευση της καταληκτικής προθεσμίας, ήτοι μετά τις 10:00 π.μ. της ίδιας ημέρας και 
εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, η Ε.Δ. αποσφράγισε τους υποφακέλους «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και 
«Τεχνική Προσφορά» σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου  4 της Διακήρυξης.  

Κατατέθηκε η εξής προσφορά: 
 

Πίνακας 1. Συμμετέχοντες 
Α/Α ΑΡ. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΑΔΑ: 61ΙΥΩΗ8-8Υ1



1 188207 Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - Σ. ΤΣΑΝΤΕΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Στη συνέχεια η Ε.Δ., σε ένα στάδιο, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ακολούθησε τη 
διαδικασία της παρ. γ του  άρθρου 4 της Διακήρυξης.  

Πίνακας 2. Έλεγχος πληρότητας 
Α/Α ΑΡ. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΤΕΥΔ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1 188207    
Αφού ελέγχθηκε η πληρότητας των στοιχείων του Πίνακα 2, η Ε.Δ. έλεγξε την ΤΕΥΔ και στη 

συνέχεια προχώρησε στον έλεγχο εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.   
 

Πίνακας 3. Έλεγχος εγκυρότητας εγγητικής επιστολής συμμετοχής 
Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΑΡ. ΕΓΓ. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΠΟΣΟ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
1 Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - Σ. 

ΤΣΑΝΤΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
e-107221 2.903,67€ ΤΜΕΔΕ V/92825/01.04.2021 

Οπότε η κατατεθείσα προσφορά κρίθηκε δεκτή.  
Με την ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώθηκε ο έλεγχος του υποφεκέλου δικαιολογητικών και η 

Ε.Δ. προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς σύμφωνα τα άρθρα 21.1. και 21.2 της διακήρυξης.   
 

Πίνακας 5. Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς 188207 βάσει των κριτηρίων του άρθρου 21 της διακήρυξης 
Α/Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
Α/Α 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1 188207 90 Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου της σύμβασης και 
των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης, όπως αναλύεται 
στην παρ. 1 με τίτλο “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ” του ηλεκτρονικού 
υποφακέλου “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” κρίνεται 
ικανοποιητικός.   

2 188207 95 Η έκθεση μεθοδολογίας της παρ. 2 και το χρονοδιάγραμμα 
της παρ. 3 του ηλεκτρονικού υποφακέλου “ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ” κρίνονται αξιόπιστα και πλήρη.   

3 188207 95 Η οργάνωση του οικονομικού φορέα κρίνεται 
ικανοποιητική ως προς την επάρκεια της ομάδας μελέτης, 
της οποίας τα καθήκοντα περιγράφονται με σαφήνεια στον 
ηλεκτρονικό υποφάκελο “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 

Η αξιολόγηση των κριτηρίων του πίνακα 1 είναι μεγαλύτερη της ελάχιστης βαθμολογίας του 
άρθρου 21.1 της διακήρυξης (>30) οπότε οι προσφορά έγινε δεκτή.  

 
Σύμφωνα με το άρθρο 21.2 της Διακήρυξης, ο βαθμός της Τεχνικής Προσφοράς προκύπτει 

από τον τύπο U ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3.  
 

Πίνακας 6. Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών  
Α/Α ΑΡ. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 ΒΑΘΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 188207 U ΤΠ1=(0,40*90)+(0,40*95)+(0,20*95)=36+38+19= 93 

Με την ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώθηκε σε μία συνεδρίαση ο έλεγχος των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων και 
έγινε δεκτή η κατατεθείσα προσφορά κατά το παρόν στάδιο.  

Σύμφωνα με την παρ. γ του άρθρου 4 της Διακήρυξης, το Πρακτικό Ι διαβιβάζεται στην 
αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.  

 
 

 
Η πρόεδρος  

 
 

Δήμητρα Σταύρου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 Τα μέλη 
 

 
Iωάννης Χάλαρης 

Μηχανολόγος Μηχανικός 
 
 

Αναστάσιος Κατσαρός 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
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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, 

1. Την υπ’ αριθμ. 35/2019-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

2. Την υπ’ αριθμ. 17/10.02.2021 (ΨΗ91ΩΗ8-ΥΨ9) απόφαση ΟΕ περί έγκρισης όρων διακήρυξης, 

3. Tον υπ’ αρίθμ.. ΕΣΗΔΗΣ 151698 διαγωνισμό σύμφωνα με την υπ’ ΑΔΑΜ  21 PROC008198932 διακήρυξη 

ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, 

4. Το Πρακτικό Ι/01.04.2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το  πρακτικό Ι της 1ης Απριλίου 2021, του υπ΄αρ. ΕΣΗΔΗΣ 151698 Ανοικτού Διαγωνισμού 

κάτω των ορίων για την επιλογή ανάδοχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ», σύμφωνα με την 

παρ. δ του άρθρου 4 της οικείας διακήρυξης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 177/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 
 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 15ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

5ην Ιουλίου 2021 

Ψυχικό, 12-7-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                     ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

     ΤΑ ΜΕΛΗ    

 

   Γκιζελή Αλίκη 

   Μπονάτσος Χαράλαμπος 

   Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

   Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 
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