
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την  29ην του μηνός  Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄ ύστερα 

από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  11849/23-7-2021 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. 

Η 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 έξι 

(6) και απών ένας (1) ήτοι ο κ 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.  

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

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

Γεώργιος. 

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

συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:  

 

 

 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                          ΑΔΑ:    

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                         205/29-7-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 12158/29-7-2021 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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                                                                    ΘΕΜΑ 1Ο Η.Δ. 

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύτευση 

και συντήρηση χώρων πρασίνου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.  

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

            Θέτω υπ’ όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 

1. Την υπ’ αριθμ.179/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 65Ψ5ΩΗ8-ΔΤΖ), με την οποία εγκρίθηκαν:  

α) η ανάθεση παροχής της υπηρεσίας: «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου» χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σε εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 32 παρ.2γ του Ν.4412/2016, μέχρι την έκδοση 

της απόφασης επί της προσφυγής ανάκλησης της 260/2021 πράξης του Ζ’ Κλιμακίου  από το 7ο Τμήμα του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, για χρονικό διάστημα 4 μηνών μέχρι του ποσού των 162.455,20 ευρώ και του ποσού των 203.069,00 ευρώ 

στην περίπτωση άσκησης δικαιώματος προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον μήνα, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% 

(=48.736,56 ευρώ), ήτοι μέχρι του συνολικού ποσού των 251.805,56 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του 

δικαιώματος προαίρεσης, σε βάρος του Κ.Α. 35.6262.0059 με τίτλο: «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου» του 

προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2021, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας κρίνεται 

απολύτως αναγκαία για την διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών, του μείζονος αγαθού της δημόσιας υγείας, της 

πολιτικής προστασίας και της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών. 

β) οι τεχνικές προδιαγραφές της με αρ.13/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου, 

γ) οι όροι της διαπραγμάτευσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου» χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, ως αναφέρονται στην εισήγηση, 

δ)  η συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 

2. Το από 21-07-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης  για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας 

«Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου», το οποίο έχει ως ακολούθως: 

«Στο Ψυχικό σήμερα την 21η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα  10:00 πμ, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 179/2021 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής  προκειμένου να διενεργήσει την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , κατά 

την περ. γ’ της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α’147),  για την παροχή της υπηρεσίας «Φύτευση & 

συντήρηση χώρων πρασίνου», λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. 

 

 Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι: 

1. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , κλάδου ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ως Πρόεδρος, 

2. ΛΑΦΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, κλάδου ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  ως Μέλος 

3. ΖΗΚΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ,κλάδου  ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ως Αναπληρωματικό Μέλος 

 

 Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο οικονομικός  φορέας με την επωνυμία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» υπέβαλε 

εμπρόθεσμα φάκελο προσφοράς που έλαβε αριθμό πρωτ. 11635/20-07-2021,  στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου 

(Μαραθωνοδρόμου 95, Τ.Κ. 15452 Ψυχικό) και κατόπιν προχώρησε στην αποσφράγισή τους.  

Εν συνεχεία  μονογράφησαν και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, καθώς και 

η τεχνική και οικονομική προσφορά ανά φύλλο. 
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Κατόπιν η Επιτροπή διαπίστωσε τα κάτωθι: 

 

Α. Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» δεν προσκόμισε κανένα από  τα απαιτούμενα  

δικαιολογητικά σύμφωνα με τις υπ’ αριθμό 286/2020 και 179/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 Β.  Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε.» δεν προσκόμισε κανένα από  τα 

απαιτούμενα  δικαιολογητικά σύμφωνα με τις υπ’ αριθμό 286/2020 και 179/2021 αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 

 Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού 

φορέα με την επωνυμία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» και τη βρήκε σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης και 

ειδικότερα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 13/2021 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου,  κρίνοντάς την αποδεκτή. 

 

 Ακολούθως  η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα  

με την επωνυμία  «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ», σύμφωνα με την οποία το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, το οποίο θα εφαρμόζεται σε όλο το φάσμα εργασιών ανέρχεται σε 2% (δύο τα 

εκατό). 

 

 Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

 

1. τις υπ’ αριθμό 286/2020 και 179/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

2.  την υπ’ αριθμό πρωτ. 10956/08-07-2021 πρόσκληση Δημάρχου Φιλοθέης - Ψυχικού  

3. την υπ’ αριθμό πρωτ. 11635/20-07-2021 προσφορά του οικονομικού φορέα με επωνυμία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ»,  

4. τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) 

 

προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή: 

 

  Την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Φύτευση & συντήρηση χώρων πρασίνου» λόγω κατεπείγουσας 

ανάγκης, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ», γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, 

σύμφωνη με τους όρους των υπ’ αριθμό 286/2020 και 179/2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και τις 

τεχνικές προδιαγραφές  της υπ’ αριθμό 13/2021 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου». 

 

Ύστερα από τα παραπάνω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει:  

1. Το από 21-07-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την παροχή της υπηρεσίας «Φύτευση και 

συντήρηση χώρων πρασίνου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την 

περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. 

2. Την κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ 

της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), για την παροχή της υπηρεσίας «Φύτευση και συντήρηση 

χώρων πρασίνου», στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: Γεννάτος Θεοφάνης του Πέτρου, Μεγ. Σπηλαίου 
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17, Τ.Κ. 115 22, Αθήνα, ΑΦΜ : 110099934, ΔΟΥ : Ψυχικού, για χρονικό διάστημα 4 μηνών ή μέχρι την έκδοση 

της απόφασης επί της προσφυγής ανάκλησης της 260/2021 πράξης του Ζ’ Κλιμακίου  από το 7ο Τμήμα του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, οπότε και θα λυθεί αυτοδίκαια.  

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ανέρχεται σε 2% (δύο τοις εκατό) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, το οποίο θα εφαρμόζεται σε όλο το φάσμα εργασιών ήτοι μέχρι του ποσού των 162.455,20 ευρώ 

πλέον Φ.Π.Α. 24% δηλ. του συνολικού ποσού των 201.444,45 ευρώ, σύμφωνα με τους όρους που 

καθορίσθηκαν στην υπ’ αριθμ.179/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος δύναται βάσει των οριζομένων στην υπ’ αριθμ.179/2021 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης, για ένα (1) επιπλέον μήνα μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της 

προσφυγής ανάκλησης της 260/2021 πράξης του Ζ’ Κλιμακίου από το 7ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 

οποίο ανέρχεται στο ποσό των 40.613,80 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι στο συνολικό ποσό των 50.361,11 

ευρώ. 

     Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομική 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 παρ. 1 περ. ιε’ και παρ.2 του Ν. 3852/2010, 

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

4. Την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), 

5. Την υπ’ αριθμ.179/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 65Ψ5ΩΗ8-ΔΤΖ), 

6. Το από 21-07-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης,  

7. Την με αρ.13/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει:  

1. Το από 21-07-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας 

«Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), λόγω κατεπείγουσας 

ανάγκης και  

2. Την κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ 

της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), για την παροχή της υπηρεσίας «Φύτευση και συντήρηση 

χώρων πρασίνου» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: Γεννάτος Θεοφάνης του Πέτρου, Μεγ. Σπηλαίου 

αρ.17, Τ.Κ. 115 22, Αθήνα, ΑΦΜ: 110099934, ΔΟΥ: Ψυχικού, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών ή μέχρι 

την έκδοση της απόφασης επί της προσφυγής ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 260/2021 πράξης του Ζ’ Κλιμακίου  από 

το 7ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οπότε και θα λυθεί αυτοδίκαια. Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 

ανέρχεται σε 2% (δύο τοις εκατό) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, το οποίο θα εφαρμόζεται σε όλο το 

φάσμα εργασιών, ήτοι μέχρι του ποσού των 162.455,20 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% δηλ. του συνολικού ποσού των 
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201.444,45 ευρώ, σύμφωνα με τους όρους που καθορίσθηκαν στην υπ’ αριθμ. 179/2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος δύναται βάσει των οριζομένων στην υπ’ αριθμ. 179/2021 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης, για ένα (1) επιπλέον μήνα μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της 

προσφυγής ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 260/2021 πράξης του Ζ’ Κλιμακίου από το 7ο Τμήμα του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 40.613,80 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι στο συνολικό ποσό των 

50.361,11 ευρώ. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 205/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                          

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 18ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

29ην Ιουλίου 2021 

Ψυχικό, 29-7-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                       ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

     ΤΑ ΜΕΛΗ    

 

   Ξυριδάκης Παντελής  

   Γκιζελή Αλίκη 

   Μπονάτσος Χαράλαμπος 

   Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

   Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

    

ΑΔΑ: 6Α50ΩΗ8-7Δ2


		2021-07-29T15:29:04+0300
	Athens




