
 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 10ην του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00’ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17134/5-11-2021 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 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 τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του 

Ν.4830/2021 και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-2021) 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 Μπονάτσος Χαράλαμπος. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο 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 317/10-11-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 17797/17-11-2021 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 65ΑΠΩΗ8-Ε01



 
 

ΘΕΜΑ  2Ο Η.Δ. 

Παράταση ισχύος προσφοράς του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ 

ΤΖΑΒΕΛΛΑ» προϋπολογισμού 111600,00€ προ ΦΠΑ. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Η παρούσα αφορά τον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου 

του έργου του τίτλου. Ο εν λόγω διαγωνισμός ολοκληρώθηκε. Η προσφορά κατατέθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 

2020 με διάρκεια ισχύος έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών. Οπότε, έχοντας 

υπ’ όψιν: 

 την παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 

4608/2019, 

 τα συμβατικά τεύχη, 

 το γεγονός των καθυστερήσεων που προέκυψαν λόγω επιβολής μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας και 

υπολειτουργίας των υπηρεσιών καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, 

 το γεγονός ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση παράτασης προσφοράς  από τον ανάδοχο, 

 το γεγονός ότι η διαδικασία σύναψης της σύμβασης βρίσκεται στο στάδιο προσυμβατικού ελέγχου από 

τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του ΕΣΠΑ (ημερομηνία υποβολής αιτήματος προσυμβατικού ελέγχου: 

04.11.2021), 

 την άμεση ανάγκη εκτέλεσης του έργου που άπτεται θεμάτων ασφάλειας κατ’ εφαρμογήν του Π.Δ. 

99/2017 στο βρεφονηπιακό σταθμό του τίτλου, 

 

εισηγούμαι 

 

τη διατύπωση αιτήματος προς τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση για παράταση ισχύος της 

προσφοράς του, έως την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 (με ταυτόχρονη παράταση ισχύος της εγγυητικής 

συμμετοχής εάν απαιτείται) για λόγους εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016.  

 

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 παρ. 1 περ. ιε’ του Ν. 3852/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν 

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

4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 33 

του Ν. 4608/2019, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διατύπωση αιτήματος προς τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση, για παράταση 

ισχύος της προσφοράς του, για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την επιλογή 

αναδόχου του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ – 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ», προϋπολογισμού 111.600,00€ προ Φ.Π.Α., του τίτλου, έως 

την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 (με ταυτόχρονη παράταση ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής εάν 

απαιτείται) για λόγους εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 

άρθρου 97 του Ν.4412/2016.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 317/2021 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 30ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την 10ην Νοεμβρίου 2021 

Ψυχικό, 17-11-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                            ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

     ΤΑ ΜΕΛΗ   

       Γκιζελή Αλίκη  

       Μπονάτσος Χαράλαμπος  

       Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική  

       Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα 
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