
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 6ην του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

10:00’ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13454/2-9-2021 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 

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.  

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

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

Ελένη. 
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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 3Ο Η.Δ. 

Έγκριση 4ου πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών άρδευσης, για το τμήμα 2: «Μεταλλικά 

Συνδετικά Εξαρτήματα Δικτύου Άρδευσης». 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

            Με την υπ’ αριθμ. 157/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΚΗ7ΩΗ8-Ι5Η) εγκρίθηκαν:  

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

άρδευσης  

2. Η 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. Η 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%. 

 Κατόπιν επανεξέτασης των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του τμήματος 2: «Μεταλλικά 

Συνδετικά Εξαρτήματα Δικτύου Άρδευσης» από την επιτροπή διαγωνισμού, η τελευταία  πρότεινε τα εξής στο  

από 05/07/2021 3ο πρακτικό της: 

1. Την μερική ακύρωση της υπ’ αριθμ. 157/15-06-2021 απόφασής της όσον αφορά τη διαδικασία 

ανάδειξης προσωρινού Αναδόχου, για το Τμήμα 2 «Μεταλλικά Συνδετικά Εξαρτήματα Δικτύου 

Άρδευσης» και την αναμόρφωσή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε η παράλειψη ελέγχου των 

αναφερομένων επί ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικών του άρθρου 66 της υπ’ αριθμ. 4/2021 μελέτης. 

2. Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ – ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε., γιατί δεν κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 

του ζητήθηκαν ως συμπληρωματικά του φακέλου της Τεχνικής προσφοράς του, με ταυτόχρονη 

κατάπτωση υπέρ του Δήμου της εγγύησης συμμετοχής του ποσού 376,79 ευρώ. 

3. Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία T- FITTINGS ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ως προσωρινού Αναδόχου για το Τμήμα 2 : «Μεταλλικά Συνδετικά 

Εξαρτήματα Δικτύου Άρδευσης», ο οποίος υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, δηλ.  14.822,10 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.». 

 

Με την υπ’ αριθμ.194/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΙΠΞΩΗ8-ΞΦΞ) εγκρίθηκαν:  

1. Το 3ο πρακτικό επανεξέτασης των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του τμήματος 2: 

«Μεταλλικά Συνδετικά Εξαρτήματα Δικτύου Άρδευσης» του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

υλικών άρδευσης 
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2. Η μερική ακύρωση της υπ’ αριθμ. 157/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την 

ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, για το Τμήμα 2 «Μεταλλικά Συνδετικά Εξαρτήματα Δικτύου 

Άρδευσης» της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7311/07-05-2021 διακήρυξης Δημάρχου για την προμήθεια υλικών 

άρδευσης. 

3. Η απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ 

– ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε., για τους λόγους που αναφέρονται στο 3ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 

με ταυτόχρονη κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής του ποσού 376,79 ευρώ υπέρ του Δήμου. 

 

4. Η ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία T- FITTINGS ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 

ΧΑΛΚΟ ως προσωρινού Αναδόχου για το Τμήμα 2: «Μεταλλικά Συνδετικά Εξαρτήματα Δικτύου 

Άρδευσης», η οικονομική προσφορά του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 14.822,10 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

24%, ήτοι στο ποσό των 18.379,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιήθηκε στις 22-07-2021,  στους συμμετέχοντες 

στον ως άνω διαγωνισμό, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11790/22-07-2021 διαβιβαστικό έγγραφο. Ακολούθως, σε 

εφαρμογή της ως άνω απόφασης, μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων, απεστάλη 

στον προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού για το τμήμα 2, στις 30-07-2021, η υπ’ αριθμ. πρωτ.12223/30-07-

2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Ανταποκρινόμενος στην ως άνω πρόσκληση, ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία: «T- FITTINGS ΕΠΕ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ», κατέθεσε εμπρόθεσμα τον υπ’ αριθμ. πρωτ. 12600/09-08-2021 

σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, η αποσφράγιση του οποίου έγινε στις 11-08-2021 και ώρα 

10:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία συνέταξε το 4ο πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου πληρότητας 

του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο υποβάλλει για έγκριση και έχει ως εξής: 

«Στο Ψυχικό, την 11/8/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, 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 

Καθαριότητας 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 

προβεί σε έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού 

διαγωνισμού  της υπ’ αριθ. πρωτ. 7311/07-05-2021 Διακήρυξης Δημάρχου για την προμήθεια υλικών 

άρδευσης  για το Τμήμα 2 «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ» (CPV: 

43323000-3) 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1)    Παναγιώτης Λαφτσής, Πρόεδρος 

2)    Μαγδαληνή Ζήκα, μέλος 

3)    Σφήκας Ευθύμιος, αναπληρωματικό μέλος 

      

Με το 3ο Πρακτικό επανεξέτασης των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του τμήματος 2: 
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«Μεταλλικά Συνδετικά Εξαρτήματα Δικτύου Άρδευσης» του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια υλικών άρδευσης, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε: 

 

1ον την μερική ακύρωση της υπ’ αριθ.157/15-06-2021 απόφασής της  όσον αφορά τη διαδικασία ανάδειξης 

προσωρινού Αναδόχου, για το Τμήμα 2 «Μεταλλικά Συνδετικά Εξαρτήματα Δικτύου Άρδευσης» και την 

αναμόρφωσή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε η παράλειψη ελέγχου των αναφερομένων επί ποινή 

αποκλεισμού δικαιολογητικών του άρθρου 66 της υπ’ αριθ.4/2021 μελέτης. 

  

 2ον την απόρριψη της προσφοράς  του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ – ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε., γιατί δεν κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 

του ζητήθηκαν ως συμπληρωματικά  του φακέλου της Τεχνικής προσφοράς του, με ταυτόχρονη 

κατάπτωση υπέρ του Δήμου της εγγύησης συμμετοχής του ποσού 376,79 ευρώ. 

 

3ον  Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα  με την επωνυμία T- FITTINGS ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ως προσωρινού Αναδόχου για το Τμήμα 2 : «Μεταλλικά Συνδετικά Εξαρτήματα Δικτύου 

Άρδευσης», ο οποίος υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής, δηλ.  14.822,10 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.» 

         Με την υπ’ αριθμ. 194/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΙΠΞΩΗ8-ΞΦΞ)            

      εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. 

 Η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε στις 22-7-2021 στους συμμετέχοντες στον ως άνω διαγωνισμό, 

με το υπ’ αρ.πρωτ. 11790/22-7-2021 διαβιβαστικό έγγραφο. 

 

      Σε συνέχεια της απόφασης αυτής μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων, 

απεστάλη στον προσωρινό ανάδοχο για το τμήμα 2 στις 30-7-2021, η με αρ. πρωτ. 12223/30-7-2021 

πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, όλα τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 11 της ανωτέρω 

διακήρυξης. 

     Ο προσωρινός ανάδοχος για το τμήμα 2 με την επωνυμία: T- FITTINGS ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ, κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου την 9-8-2021, τον με αρ. πρωτ. 

12600 φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στον Πρόεδρο της 

Επιτροπής, καθώς και το με αρ. πρωτ. 12599/9-8-2021 αίτημα παράτασης προσκόμισης 

πιστοποιητικού από το πρωτοδικείο.   

   Συνεπώς, η κατάθεση του φακέλου και της αίτησης παράτασης έγιναν εμπρόθεσμα.  

 

     Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τα 

δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα: 

 

1) Ποινικό Μητρώο της κας  Παρασκευής Τζερέτα με αρ. πρωτ. 259063/13.7.2021. 

2)  Ποινικό Μητρώο της κας  Ιωάννας Τζερέτα με αρ. πρωτ. 259410/13.7.2021. 

3) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  Αριθ. Πρωτ.: 71394030/02-7-2021.  
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4) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (Ν.4611/2019) Αριθ. Πρωτ.: 2084356/04-8-2021. 

5) Την από 05/8/2021 Υπεύθυνη Δήλωση περί μη έκδοσης προστίμου από την Επιθεώρηση Εργασίας. 

6) Την από 05/8/2021 Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι οριζόμενοι της παρ.3 του άρθρου 5, της 

διακήρυξης, λόγοι αποκλεισμού. 

7) Την από 05/8/2021 Υπεύθυνη Δήλωση περί μη έκδοσης σε βάρος του οικονομικού φορέα απόφαση 

αποκλεισμού, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρ.5 της μελέτης, του άρθρ. 74 του Ν.4412/2016. 

8) Πιστοποιητικό Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, για την εγγραφή της επιχείρησης 

στο Μητρώο του αρ. πρωτ. 85/05.01.2021. 

9) Την από 05/8/2021 Υπεύθυνη Δήλωση περί νόμιμης εκπροσώπησης & αντίστοιχο ΦΕΚ σε ισχύ. 

10)  Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ. 1544885.2236580/05-07-2021.   

11) Το αποδεικτικό  έγγραφο της με αρ. πιστ. 69646/15-7-2021 ηλεκτρονικής αίτησης με το οποίο 

αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί η χορήγηση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας  από 

το  Πρωτοδικείο Αθηνών. 

12) Την από 05/8/2021 Υπεύθυνη Δήλωση περί γνησιότητας των υποβληθέντων εγγράφων.  

             

     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 όπως ίσχυαν κατά την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού: 

 «Αν δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 

αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα 

οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει 

την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές».  

    Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή διαγωνισμού προτείνει προς την Οικονομική επιτροπή να εγκρίνει την 

παράταση της προθεσμίας υποβολής του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας  από το  

Πρωτοδικείο Αθηνών του προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών 

άρδευσης  για το Τμήμα 2 «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ», με την 

επωνυμία: T- FITTINGS ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ, που αναφέρεται στην παραπάνω 

κατάσταση με α/α 11, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση του από τις αρμόδιες αρχές». 

 

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 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 
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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 4ο πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου πληρότητας του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

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

τμήμα 2: «Μεταλλικά Συνδετικά Εξαρτήματα Δικτύου Άρδευσης» 

2. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας από το 

Πρωτοδικείο Αθηνών του προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών 

άρδευσης  για το Τμήμα 2 «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ», με την 

επωνυμία: T- FITTINGS ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 

χορήγησή του από το Πρωτοδικείο Αθηνών. 

 

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 περίπτ. στ' και ζ’ Ν. 3852/10, 

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

4. Τις  διατάξεις των άρθρων 44, 103 παρ.2 και 189 του Ν. 4412/2016, 

5. Τις υπ’ αριθμ. 157/2021 και 194/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11790/22-07-2021 διαβιβαστικό έγγραφο προς τους συμμετέχοντες στον 

διαγωνισμό, 

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12223/30-07-2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

8. Τον υπ’ αριθμ. πρωτ. 12600/09-08-2021 σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

του οικονομικού φορέα με την επωνυμία: «T- FITTINGS ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ», 

9. To από 11-08-2021 4οαποσφράγισης και ελέγχου πληρότητας του φακέλου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών 

άρδευσης, για το τμήμα 2: «Μεταλλικά Συνδετικά Εξαρτήματα Δικτύου Άρδευσης», 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

1. Το 4ο πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου πληρότητας του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

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

τμήμα 2: «Μεταλλικά Συνδετικά Εξαρτήματα Δικτύου Άρδευσης» 

2. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας από το 

Πρωτοδικείο Αθηνών του προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών 

άρδευσης  για το Τμήμα 2 «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ», με την 
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επωνυμία: T- FITTINGS ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 

χορήγησή του από το Πρωτοδικείο Αθηνών. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 236/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 20ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

6ην Σεπτεμβρίου 2021 

Ψυχικό, 13-9-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                       ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

     ΤΑ ΜΕΛΗ   

    Ξυριδάκης Παντελής  

    Γκιζελή Αλίκη  

    Μπονάτσος Χαράλαμπος   

    Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

    Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

    Χανακούλας Αθανάσιος 
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