
 
 

 

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 318/10-11-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.:17798/17-11-2021 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΩΖΛΑΩΗ8-7ΥΚ



 
 

ΘΕΜΑ  3Ο Η.Δ. 

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ του υπ’ αρ. ΕΣΗΔΗΣ 151698 ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων 

για την επιλογή αναδόχου 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, τη Δευτέρα 04 Οκτωβρίου 2021, ώρα 10:00’, συνήλθε σε συνεδρίαση 

η Ε.Δ. για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης του θέματος και αποσφράγισε την υπ’ αρ. 188207 οικονομική 

προσφορά του συμμετέχοντα με την επωνυμία «Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΤΣΑΝΤΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και εκπρόσωπο 

τον Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο.  

Στη συνέχεια, όπως αναγράφεται στο υπ’ αρ. (4) σχετικό, ολοκληρώθηκε η βαθμολόγηση της προσφοράς του 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ».  Προσωρινός ανάδοχος 

αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας με την  επωνυμία Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΤΣΑΝΤΕΣ & ΣΙΑ ΕΕ και αρ. 

προσφοράς 188207, με ποσοστό έκπτωσης 56,43%, ήτοι συνολική συμβατική δαπάνη  εβδομήντα οκτώ 

χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ευρώ (78.430,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Στο ποσό αυτό 

δεν περιλαμβάνεται το προβλεπόμενο στη διακήρυξη δικαίωμα προαίρεσης.  

Οπότε η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. (ε) του 

άρθρου 4 και με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 5 της διακήρυξης.   

Σύμφωνα με την παρ. ε του άρθρου 4 της οικείας διακήρυξης, με την παρούσα εισήγηση, το Πρακτικό ΙΙ της 

4ης Οκτωβρίου 2021, υποβάλλεται στην Προϊσταμένη Αρχή προς έγκριση.  

Το Πρακτικό ΙΙ έχει ως ακολούθως: 

 

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

EΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ 

ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο 

«Μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού» 

 

 
Τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021, ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε 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, μετά από την από 30.09.2021 πρόσκληση της τακτικής προέδρου.   

ΑΔΑ: ΩΖΛΑΩΗ8-7ΥΚ



 
 

Η συνεδρίαση έγινε προκειμένου να γίνει η αποσφράγιση της υπ’ αρ. 188207 οικονομικής προσφοράς του 

συμμετέχοντα, σε συνέχεια της υπ’ αρ. 177/05.07.2021 (61ΙΥΩΗ8-8Υ1) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, περί έγκρισης του Πρακτικού Ι.    

H κατατεθείσα προσφορά βάσει των όρων της διακήρυξης έγινε δεκτή από την Ε.Δ.  

Η προσφερόμενη μέση έκπτωση είναι 56,43% και η προσφερόμενη δαπάνη δίνεται στο 

           ακόλουθο πίνακα:  

Πίνακας 1. Υπ’ αρ. 188207 οικονομική προφορά 
Κατηγορία μελετών Προεκτιμ. 

αμοιβή  
Ποσοστό 

έκπτωσης 
Προσφερ. 

τιμή 
Κατηγορία μελέτης 9 Μελέτες μηχανολογικές  126.246,71€ 56,43% 55.000,00€ 
Σύνολο άνευ ΦΠΑ 126.246,71€  55.000,00€ 
Μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της 
προεκτιμώμενης αμοιβής  

 56,43%  

Απρόβλεπτα 15% 18.937,01€  8.250,00€ 
Σύνολο (άνευ ΦΠΑ) 145.183,72€  63.250,00€ 
ΦΠΑ 24% 34.844,09€  15.180,00€ 
Σύνολο (με ΦΠΑ) 180.027,81€  78.430,00€ 
Δικαίωμα προαίρεσης με ΦΠΑ 24%:  26.872,14€   

 
Η οικονομική προσφορά βαθμολογήθηκε κατά την παρ. 3 του άρθρου 21 ως εξής:  
 

ΒΟΠι = 100*(1-ΟΠι/ΠΑ) = 100*(1- 63.250,00€/145.183,72€)= 56,43  

όπου ΟΠι η οικονομική προσφορά και και ΠΑ η προεκτιμώμενη αμοιβή.   

Η συνολική βαθμολογία της προσφοράς με α/α 188207  προκύπτει από τον τύπο του 

άρθρου 21.4 της οικείας διακήρυξης:  

U = UΤΠ *75% + UΟΠ*25% 

όπου  UΤΠ (βαθμός Τεχνικής Προσφοράς)  = 93,00 (από Πρακτικό Ι) και UΟΠ (βαθμός Οικονομικής 

Προσφοράς) = 56,43.   

 

 Σύμφωνα με το παραγόμενο από το ΕΣΗΔΗΣ αρχείο συνολικής βαθμολόγησης, 

απόσπασμα του οποίου παρατίθεται στον πίνακα 2, η συνολική βαθμολογία U της προσφοράς, μετά 

την εφαρμογή του ανωτέρω τύπου, προκύπτει ίση με 83,86.   

Πίνακας 2. Συνολική βαθμολογία 

α/α 

προσφοράς 

Επωνυμία 

προσφέροντος 

Βαθμολογία 

Τεχνικής 

Προσφοράς 

UΤΠι 

Βαθμολογία 

Οικονομικής 

Προσφοράς 

ΒΟΠι 

Τύπος υπολογισμού  Συνολική 

Βαθμολογία 

Uι 

188207 Κ. 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – 

Σ. ΤΣΑΝΤΕΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

93,00 56,43 93*75%+56,43*25% 83,86 

 
Με την ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώθηκε η βαθμολόγηση της προσφοράς του διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ».  Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο 

οικονομικός φορέας με την  επωνυμία Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΤΣΑΝΤΕΣ & ΣΙΑ ΕΕ και αρ. προσφοράς 

188207, με ποσοστό έκπτωσης 56,43%, ήτοι συνολική συμβατική δαπάνη  εβδομήντα οκτώ χιλιάδες 

τετρακόσια τριάντα ευρώ (78.430,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Στο ποσό αυτό δεν 

περιλαμβάνεται το προβλεπόμενο στη διακήρυξη δικαίωμα προαίρεσης.  

ΑΔΑ: ΩΖΛΑΩΗ8-7ΥΚ



 
 

Οπότε η Ε. Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. (ε) 

του άρθρου 4 και με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 5 της διακήρυξης.   

Το παρόν Πρακτικό διαβιβάζεται στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.   

Η πρόεδρος  

 
Δήμητρα Σταύρου 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 Τα μέλη 

 
Iωάννης Χάλαρης 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
Αναστάσιος Κατσαρός 

Μηχανολόγος Μηχανικός 
 

 

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. Το από 4/10/2021 πρακτικό ΙΙ του Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου 

εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ»,  

                                         μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει το πρακτικό ΙΙ του υπ’ αρ. ΕΣΗΔΗΣ 151698 ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή 

αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ», σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος 

αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας με την  επωνυμία Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΤΣΑΝΤΕΣ & ΣΙΑ ΕΕ και 

αρ. προσφοράς 188207, με ποσοστό έκπτωσης 56,43%. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 318/2021 

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 

 

ΑΔΑ: ΩΖΛΑΩΗ8-7ΥΚ
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