
 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 15ην του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00’ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17473/11-11-2021 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 του 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 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 Ξυριδάκης Παντελής.  

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 327/15-11-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 17835/18-11-2021 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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ΘΕΜΑ  9Ο Η.Δ. 

Επικύρωση του 1ου πρακτικού ελέγχου προσκόμισης της απαιτούμενης εγγύησης συμμετοχής του 

άρθρου 2.2.2 της υπ’ αριθμ.πρωτ. 14781/27-09-2021 διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού άνω των ορίων για την εκτέλεση της προμήθειας: «Λειτουργική αναβάθμιση παιδικής 

χαράς πλατείας Ελευθερίας Νέου Ψυχικού με αύξηση δυναμικότητας και βελτίωση 

προσβασιμότητας». 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

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 την έγκριση και παραλαβή 

των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.» 

 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.4412/2016, ισχύουν τα εξής:  

«Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «εγγύηση συμμετοχής», το ύψος της 

οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε 

ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη 

συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, με στρογγυλοποίηση στο 

δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 

συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων της 

σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον μετά από τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη 

της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν από τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, οι 

πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 

προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη από τα έγγραφα 

της σύμβασης εγγύηση συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται 

πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών 

της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης» 

Με την 258/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΗΘΝΩΗ8-099), εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές της με αρ.45/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τα λοιπά έγγραφα της 

σύμβασης, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 

εκτέλεση της προμήθειας: «Λειτουργική αναβάθμιση παιδικής χαράς πλατείας Ελευθερίας Νέου Ψυχικού με 

αύξηση δυναμικότητας και βελτίωση προσβασιμότητας» και  συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και 

αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού. 

Βάσει της ως άνω απόφασης, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.πρωτ.14781/27-09-2021 διακήρυξη Δημάρχου, η 

προκήρυξη της οποίας απεστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22-09-

2021 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 27-09-2021. Κατά την ίδια 

ημερομηνία δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ η προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21PROC009265188) καθώς και η 

διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009265518), η οποία και δημοσιοποιήθηκε ηλεκτρονικά με την ανάρτησή της στη 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας αύξοντα αριθμό συστήματος: 139258. Επιπλέον, η προκήρυξη σύμβασης 

δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: 9ΒΑ7ΩΗ8-2ΜΗ), στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

ΑΜΑΡΥΣΙΑ» και στην εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα «ΧΤΥΠΟΣ». Επισημαίνεται ότι το σύνολο των εγγράφων της 

σύμβασης καταχωρήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίσθηκε η: 27/10/2021 και ώρα: 17:00. Η 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 

(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», έγινε την 29/10/2021  και ώρα 11:00 μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Δήμου, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για 

την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Ακολούθως η αρμόδια Επιτροπή, συνέταξε και υποβάλλει για έγκριση το 1ο πρακτικό ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών που υποβλήθηκαν και ελέγχου προσκόμισης της απαιτούμενης εγγύησης 

συμμετοχής εκ μέρους των συμμετεχόντων σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της υπ’ αριθμ.πρωτ.14781/27-09-2021 

διακήρυξης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

 «Την Παρασκευή 29η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση 

η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 258/2021 (ΨΗΘΝΩΗ8-099) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να διενεργήσει τον υπ’ αρ. ΕΣΗΔΗΣ 139258 

διαγωνισμό σύμφωνα με την υπ’ ΑΔΑΜ 21PROC009265518 διακήρυξη.  

Με την παρέλευση της καταληκτικής προθεσμίας, ήτοι μετά τις 11:00 π.μ. της ίδιας ημέρας 

και εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, η Ε.Δ. αποσφράγισε τους υποφακέλους «Δικαιολογητικά συμμετοχής -

Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» και έκανε τον έλεγχο των εγγυήσεων συμμετοχής 

σύμφωνα με το άρθρο  3.1.2 της Διακήρυξης.  

Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων, έλαβε αύξοντα αριθμό (α/α) συστήματος τον αριθμό 139258, δημοσιεύτηκε νομίμως 

http://www.promitheus.gov.gr/
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και η υπ’ αρ. πρωτ.  14781/27-09-2021 διακήρυξη αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) λαμβάνοντας ΑΔΑΜ : 21PROC009265518 2021-09-27. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τη διακήρυξη, ήταν η 

27-10-2021 και ώρα 17:00, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο) φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και του (υπο) φακέλου «Οικονομική Προσφορά» ορίσθηκε να διεξαχθεί 

την 29-10-2021 και ώρα  11:00π.μ. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής, η οποία είναι εγγεγραμμένη χρήστης στο σύστημα, 

συνδέθηκε με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό με α/α 139258 και διαπίστωσε ότι οι παρακάτω οικονομικοί φορείς είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα 

προσφορές. 

Έπειτα αποσφραγίστηκαν οι ηλεκτρονικές προσφορές και συγκεκριμένα οι (υπο) φάκελοι 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι (υπο) φάκελοι «Οικονομική Προσφορά» και η 

Επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτές είχαν λάβει από το σύστημα τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς 

αύξοντες αριθμούς : 

 

Πίνακας 1. Συμμετέχοντες 

Α/Α ΑΡ. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ OIKONOMIKOΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

 

1 245136 ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  

2 246118 ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

3 245979 Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε.  

 

  Τα  δικαιολογητικά συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά προσκομίστηκαν εμπρόθεσμα και σε έντυπη 

μορφή με αρ. πρωτ. 16602/27-10-2021 και με αρ. πρωτ. 16387/22-10-2021 προσκομίστηκαν τα δείγματα της 

τεχνικής προσφοράς από τον οικονομικό φορέα Πιτταράς Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία. 

  Ακολούθως η Ε.Δ. εξέτασε την προσκόμιση εγγυήσεων συμμετοχής, από τους οικονομικούς 

φορείς και προέβη στον έλεγχο εγκυρότητας των υποβληθεισών εγγυητικών συμμετοχής. Από τον έλεγχο 

διαπιστώθηκε ότι οι Οικονομικοί φορείς  

 

Α/Α ΑΡ. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ OIKONOMIKOΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

 

1 245136 ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  

    

3 245979 Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε.  

 

δεν προσκόμισαν εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 
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Ο οικονομικός φορέας ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσκόμισε εγγυητική επιστολή. 

Ο έλεγχος εγκυρότητας, έγινε κατόπιν του υπ’ αρ. πρωτ. 16873/02-11-2021 εγγράφου της Προέδρου της 

Επιτροπής Διαγωνισμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που την εξέδωσε και έλαβε θετική απάντηση με 

το υπ’ αρ. πρωτ. 17579/12-11-2021 εισερχόμενο έγγραφο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2. της διακήρυξης «Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης 

συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε 

του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, 

η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως 

απαράδεκτης.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η 

απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε 

άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και 

κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.  

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 

της παρούσας». 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται την  απόρριψη των προσφορών που υπέβαλαν οι δύο 

(2) οικονομικοί φορείς: 

 

Α/Α ΑΡ. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ OIKONOMIKOΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

 

1 245136 ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  

    

3 245979 Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε.  

 

ως απαράδεκτων καθώς δεν προσκόμισαν τις απαιτούμενες σύμφωνα με τη διακήρυξη εγγυήσεις 

συμμετοχής. 

Το παρόν Πρακτικό Ι συντάχθηκε και υπογράφηκε από τα μέλη της Επιτροπής, θα αποσταλεί δε ως 

εσωτερικό μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή προς λήψη απόφασης 

έγκρισης»  

 

Βάσει των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει: 

1. το 1ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών και ελέγχου προσκόμισης της απαιτούμενης 

εγγύησης συμμετοχής του άρθρου 2.2.2 της υπ’ αριθμ.πρωτ.14781/27-09-2021 διακήρυξης  

2. Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ως απαράδεκτης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016, λόγω παράλειψης 

προσκόμισης της απαιτούμενης εγγύησης συμμετοχής του άρθρου 2.2.2 της διακήρυξης, με την 

προσφορά του. 

ΑΔΑ: ΩΗΣΛΩΗ8-ΒΘ5



 
 

3. Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ 

Ο.Ε., ως απαράδεκτης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016, λόγω παράλειψης προσκόμισης 

της απαιτούμενης εγγύησης συμμετοχής του άρθρου 2.2.2 της διακήρυξης, με την προσφορά του. 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) 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 72 παρ.1 περιπτ. στ’ και ζ’ του Ν. 3852/2010, 

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

4. Τις διατάξεις των άρθρων 44, 72 παρ. 1, 189 και 

το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, 

5. Την υπ’ αριθμ. 258/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΗΘΝΩΗ8-099), 

6. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν. 4555/2018, 

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14781/27-09-2021 διακήρυξη Δημάρχου η οποία στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) έλαβε ΑΔΑΜ : 21PROC009265518 2021-09-27, 

8. Τα με αριθμ. πρωτ. 16602/27-10-2021 και 16387/22-10-2021 

δικαιολογητικά συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά, 

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16873/02-11-2021 έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων που την εξέδωσε και έλαβε θετική απάντηση με το υπ’ αρ. πρωτ. 17579/12-11-2021 

εισερχόμενο έγγραφο, 

10. Tην υπ’ αριθμ. 45/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει: 

1. Το 1ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών και ελέγχου προσκόμισης της απαιτούμενης 

εγγύησης συμμετοχής του άρθρου 2.2.2 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14781/27-09-2021 διακήρυξης. 

2. Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ως απαράδεκτης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016, λόγω παράλειψης 

προσκόμισης της απαιτούμενης εγγύησης συμμετοχής του άρθρου 2.2.2 της διακήρυξης, με την 

προσφορά του. 

3. Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ 

Ο.Ε., ως απαράδεκτης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016, λόγω παράλειψης προσκόμισης 

της απαιτούμενης εγγύησης συμμετοχής του άρθρου 2.2.2 της διακήρυξης, με την προσφορά του. 

ΑΔΑ: ΩΗΣΛΩΗ8-ΒΘ5



 
 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του 

Ν. 4412/2016. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 327/2021 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 31ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την 15ην Νοεμβρίου 2021 

Ψυχικό, 18-11-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                            ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

     ΤΑ ΜΕΛΗ   

       Γκιζελή Αλίκη  

       Μπονάτσος Χαράλαμπος  

       Πανταζή Παυλίνα- Βασιλική  

       Παλαιολόγου Μαρία 

       Ξυριδάκης Παντελής 

 

ΑΔΑ: ΩΗΣΛΩΗ8-ΒΘ5
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