
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 9ην του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00’ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18859/3-12-2021 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 

πέντε  (5) και απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής και 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 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. 

Μπονάτσος Χαράλαμπος, Γκιζελή Αλίκη, Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική και Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα  

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

Γεώργιος. 
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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  1Ο Η.Δ. 

Έγκριση του πρακτικού Ι του υπ’ αρ. ΕΣΗΔΗΣ 183782  ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για 

την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».  

 

Εισηγούμενος το ανώτερο θέμα ο Προέδρος είπε : 

Ο υπ’ αρ. 183782 ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ αφορά την επιλογή αναδόχου για την 

εκτέλεση του έργου του θέματος.  

Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση κεραμοσκεπούς στέγης σε δημοτικό κτίριο στην Δημοτική Ενότητα 

Φιλοθέης.  

Την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή 

Διαγωνισμού (Ε.Δ.) που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 263/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να διενεργήσει τον υπ’ αρ. ΕΣΗΔΗΣ 183782 ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με 

την υπ’ ΑΔΑΜ 21PROC009327859 διακήρυξη.  

              Στη συνέχεια, όπως αναγράφεται στο υπ’ αρ. (4) σχετικό, εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, η Ε.Δ. 

διενέργησε τη διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του υποφακέλου ‘’Δικαιολογητικά Συμμετοχής’’ και του 

υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των συμμετεχόντων και προέβη στον 

έλεγχο εγκυρότητας των υποβληθεισών εγγυητικών συμμετοχής  και διαπιστώθηκε ότι όλοι οι συμμετέχοντες 

προσκόμισαν έγκυρες εγγυητικές συμμετοχής.  

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται την αποδοχή όλων των προσφορών που 

υπεβλήθηκαν από τους 9 οικονομικούς φορείς. 

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

υποβάλλεται στην Προϊσταμένη Αρχή προς έγκριση, το οποίο έχει ως ακολούθως: 

 

                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
EΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
Ι ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
διενέργειας του υπ’ αρ. 183782 ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την 
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτιώσεις αποκαταστάσεις δημοτικών 
κτιρίων» 

 
Την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η 

Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 263/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
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της αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να διενεργήσει τον υπ’ αρ. ΕΣΗΔΗΣ 183782 ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

σύμφωνα με την υπ’ ΑΔΑΜ 21PROC009327859 διακήρυξη. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα τα τακτικά μέλη, 

ως κάτωθι: 

 

 ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΛΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  

 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

 ΚΑΠΟΥΣΙΖΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕ Διοικητικού 

 

Εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, η Ε.Δ. διενέργησε τη διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του 

υποφακέλου ‘’Δικαιολογητικά Συμμετοχής’’ και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των συμμετεχόντων και προέβη στον  

έλεγχο εγκυρότητας των αποβληθεισών εγγυητικών συμμετοχής 

 
Πίνακας Συμμετέχοντες – εγγυητικές 

 
Α/Α ΑΡ. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ OIKONOMIKOΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

1 233187 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ e-eggy 129214 
2 233372 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
e-eggy 129534 

3 233166 ΕΛΤΙΑΝ ΣΠ. ΝΤΟΥΡΟΣ e-eggy 129592 
4 233079 Π METAL RECYCLE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
EUROINS ΑΕ 2234000485 

5 233322 ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Ε. 

e-eggy 129509 

6 233439 Σύριος Κωνσταντίνος του Δημητρίου e-eggy 129670 
7 230916  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ e-eggy 129508 
8 233298 ΕΠΙΤΟΝΟΣ ΙΚΕ e-eggy 129576 
9 233162 ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. e-eggy 129727 

 
και διαπιστώθηκε ότι όλοι οι συμμετέχοντες προσκόμισαν έγκυρες εγγυητικές συμμετοχής. Ο έλεγχος εγκυρότητας της 

ένχαρτης εγγυητικής του οικονομικού φορέα Π METAL RECYCLE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έγινε κατόπιν του υπ’ αρ. πρωτ. 17656/15-11-2021 εγγράφου του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού 

στην ασφαλιστική εταιρεία euroins member of eurohold που την εξέδωσε και έλαβε θετική απάντηση με το υπ’ αρ. 

πρωτ. 17760/17-11-2021 εισερχόμενο έγγραφο.  

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται την αποδοχή όλων των προσφορών που υπεβλήθηκαν από 

τους 9  οικονομικούς φορείς. 

 
Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 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 40 παρ.1 του Ν. 4735/2020, 

4. Το Πρακτικό Ι της Επιτροπής του υπ’ αρ. ΕΣΗΔΗΣ 183782 ανοικτού διαγωνισμού,  

5. Την υπ’ αριθμ. 263/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  

6. Την με αριθμό ΑΔΑΜ 21PROC009327859 διακήρυξη,  

μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει το Πρακτικό Ι της Επιτροπής του υπ’ αρ. ΕΣΗΔΗΣ 183782  ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για 

την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ». 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 343/2021 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 33ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

9ην Δεκεμβρίου 2021 

Ψυχικό, 15-12-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Μπονάτσος Χαράλαμπος  

Γκιζελή Αλίκη 

Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

Χανακούλας Αθανάσιος  

 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
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