
 
 

 

 

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 η υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος 

Γεώργιος.  

             

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                         ΑΔΑ:   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                           350/9-12-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 19370/10-12-2021 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  



 
 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:  

 
ΘΕΜΑ  8Ο Η.Δ. 

Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης των φακέλων: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 

Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» του ηλεκτρονικού ανοικτού 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:  

Με την υπ’ αριθμ. 258/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΗΘΝΩΗ8-099), εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 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.  

Στις 15-11-2021 η αρμόδια Επιτροπή, υπέβαλε για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή 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, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγήθηκε την απόρριψη της προσφοράς 

των οικονομικών φορέων ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ και Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε., ως 

απαράδεκτης, λόγω παράλειψης προσκόμισης της απαιτούμενης εγγύησης συμμετοχής του άρθρου 2.2.2 της 

διακήρυξης.  

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το ως άνω πρακτικό με την υπ’ αριθμ.327/2021 απόφασή της (ΑΔΑ: 

ΩΗΣΛΩΗ8-ΒΘ5). Η εν λόγω απόφαση, κοινοποιήθηκε στις 22-11-2021 σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της 

http://www.promitheus.gov.gr/


 
 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. Επισημαίνεται ότι παρήλθε 

άπρακτος ο χρόνος άσκησης προσφυγών κατά της εν λόγω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Την 1/12/2021, η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν 

συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, συντάσσοντας το 2ο πρακτικό (ελέγχου των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών), το οποίο υποβάλλει για έγκριση και έχει 

ως εξής:  

«Την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική 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 προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς που κατατέθηκε 
στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με  αρ. ΕΣΗΔΗΣ 139258 για 
την προμήθεια «Λειτουργική αναβάθμιση παιδικής χαράς πλατείας Ελευθερίας Ν. Ψυχικού με αύξηση 
δυναμικότητας και βελτίωση προσβασιμότητας» σύμφωνα με την υπ’ ΑΔΑΜ 21PROC009265518 διακήρυξη.  
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 

 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΣΙΩΤΑ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  

 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

 ΚΑΠΟΥΣΙΖΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕ Διοικητικού 
 
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 27/10/2021 και η 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 29/10/2021 και ώρα 11:00 π.μ. 
 
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 327/15-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από εισήγηση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, απορρίφθησαν οι προσφορές 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 απαράδεκτες καθώς δεν προσκόμισαν τις απαιτούμενες σύμφωνα με τη διακήρυξη εγγυήσεις συμμετοχής. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχε υποβάλει ο συμμετέχων. Ο διαγωνιζόμενος και τα δικαιολογητικά 
που υπέβαλε, είναι τα εξής: 

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚ
Ο 

1.Νομιμοποιητικά Έγγραφα 
ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ 

1.Νομιμοποιητικά Έγγραφα 
ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ 

1.Νομιμοποιητικά 
Έγγραφα ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΜΟΝ. 
ΙΚΕ..7z 

ΟΧΙ 

2.Espd-response 2.Espd-response 2.Espd-response-
v2_signed.pdf 

ΟΧΙ 

3.Γραμμάτιο 
Παρακαταθήκης_Εγγυητική 
Συμμετοχής_2.4.3.1β 

3.Γραμμάτιο 
Παρακαταθήκης_Εγγυητική 
Συμμετοχής_2.4.3.1β 

3.Γραμμάτιο 
Παρακαταθήκης_Εγγυητικ
ή Συμμετοχής_2.4.3.1β.pdf 

ΟΧΙ 

4.Υπ. Δήλωση_2.4.3.2.1α 4.Υπ. Δήλωση_2.4.3.2.1α 4.Υπ. 
Δήλωση_2.4.3.2.1α_signed
.pdf 

ΟΧΙ 



 
 

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚ
Ο 

5.Δήλωση περί Αποδοχής 
Εκτέλεσης της 
Προμήθειας_2.4.3.2.1β 

5.Δήλωση περί Αποδοχής 
Εκτέλεσης της 
Προμήθειας_2.4.3.2.1β 

5.Δήλωση περί Αποδοχής 
Εκτέλεσης της 
Προμήθειας_2.4.3.2.1β.pd
f 

ΟΧΙ 

6.Φύλλο Συμμόρφωσης_2.4.3.2.2_ 6.Φύλλο 
Συμμόρφωσης_2.4.3.2.2_ 

6.Φύλλο 
Συμμόρφωσης_2.4.3.2.2_s
igned.pdf 

ΟΧΙ 

7.Λεπτομερή Τεχνική 
Περιγραφή_2.4.3.2.3 

7.Λεπτομερή Τεχνική 
Περιγραφή_2.4.3.2.3 

7.Λεπτομερή Τεχνική 
Περιγραφή_2.4.3.2.3_sign
ed.pdf 

ΟΧΙ 

8.Φύλλα Kαταλόγων_2.4.3.2.4 8.Φύλλα Kαταλόγων_2.4.3.2.4 8.Φύλλα 
Kαταλόγων_2.4.3.2.4.pdf 

ΟΧΙ 

9.Πρόσθετες Φωτογραφίες 
Εξοπλισμών Σειράς Giant 

9.Πρόσθετες Φωτογραφίες 
Εξοπλισμών Σειράς Giant 

9.Πρόσθετες 
Φωτογραφίες Εξοπλισμών 
Σειράς Giant.pdf 

ΟΧΙ 

10.Υπ. Δήλωση Φύλλων 
Καταλόγου_2.4.3.2.4 

10.Υπ. Δήλωση Φύλλων 
Καταλόγου_2.4.3.2.4 

10.Υπ. Δήλωση Φύλλων 
Καταλόγου_2.4.3.2.4_sign
ed.pdf 

ΟΧΙ 

11.Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης 
άρ. Β.2,Β.3 & Β.4_2.4.3.2.5 

11.Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης 
άρ. Β.2,Β.3 & Β.4_2.4.3.2.5 

11.Πιστοποιητικά 
Συμμόρφωσης άρ. Β.2,Β.3 
& Β.4_2.4.3.2.5.pdf 

ΟΧΙ 

12.Δήλωση περί Ανταλλακτικών 
άρ.Β.2,Β.3 & Β.4_2.4.3.2.6 

12.Δήλωση περί Ανταλλακτικών 
άρ.Β.2,Β.3 & Β.4_2.4.3.2.6 

12.Δήλωση περί 
Ανταλλακτικών άρ.Β.2,Β.3 
& Β.4_2.4.3.2.6.pdf 

ΟΧΙ 

13.Δήλωση Εγγύησης άρ. Β.2,Β.3 
& Β.4_2.4.3.2.7 

13.Δήλωση Εγγύησης άρ. Β.2,Β.3 
& Β.4_2.4.3.2.7 

13.Δήλωση Εγγύησης άρ. 
Β.2,Β.3 & Β.4_2.4.3.2.7.pdf 

ΟΧΙ 

14.Δήλωση Εγγύησης αρ. Γ.1-
Γ.7_2.4.3.2.7β 

14.Δήλωση Εγγύησης αρ. Γ.1-
Γ.7_2.4.3.2.7β 

14.Δήλωση Εγγύησης αρ. 
Γ.1-
Γ.7_2.4.3.2.7β_signed.pdf 

ΟΧΙ 

15.Αντίγραφο Δελτίου Αποστολής 
Δειγμάτων_2.4.3.2.8 

15.Αντίγραφο Δελτίου 
Αποστολής Δειγμάτων_2.4.3.2.8 

15.Αντίγραφο Δελτίου 
Αποστολής 
Δειγμάτων_2.4.3.2.8.pdf 

ΟΧΙ 

16.Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης 
άρ. Γ.2 - Γ.7_2.4.3.2.9 

16.Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης 
άρ. Γ.2 - Γ.7_2.4.3.2.9 

16.Πιστοποιητικό 
Συμμόρφωσης άρ. Γ.2 - 
Γ.7_2.4.3.2.9 .pdf 

ΟΧΙ 

17.Φύλλο Αναφοράς Αναλύσεων-
ΕΝ 71-3_2.4.3.2.10 

17.Φύλλο Αναφοράς 
Αναλύσεων-ΕΝ 71-3_2.4.3.2.10 

17.Φύλλο Αναφοράς 
Αναλύσεων-ΕΝ 71-
3_2.4.3.2.10.pdf 

ΟΧΙ 

19.Φύλλο Ελέγχου-Πολυκυκλικοί 
Αρωματικοί 
Υδρογονάνθρακες_2.4.3.2.11 

19.Φύλλο Ελέγχου-Πολυκυκλικοί 
Αρωματικοί 
Υδρογονάνθρακες_2.4.3.2.11 

19.Φύλλο Ελέγχου-
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί 
Υδρογονάνθρακες_2.4.3.2.
11.pdf 

ΟΧΙ 

20.Υπ. Δήλωση_2.4.3.2.12 20.Υπ. Δήλωση_2.4.3.2.12 20.Υπ. 
Δήλωση_2.4.3.2.12_signed
.pdf 

ΟΧΙ 

21.Υπ. Δήλωση Γενική 21.Υπ. Δήλωση Γενική 21.Υπ. Δήλωση 
Γενική_signed.pdf 

ΟΧΙ 

18.Test Report &#8211; Αναφορά 
Δοκιμής no.4980020_2.4.3.2.10-11 

18.Test Report &#8211; 
Αναφορά Δοκιμής 
no.4980020_2.4.3.2.10-11 

18.Test Report 
&#8211;Αναφορά Δοκιμής 
no.4980020_2.4.3.2.10-

ΟΧΙ 



 
 

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚ
Ο 

11.pdf 

Supplier_Quote_271021 Supplier_Quote_271021 Supplier_Quote_271021_si
gned.pdf 

ΟΧΙ 

 
 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι ο οικονομικός φορέας Πιτταράς ΜΟΝ ΙΚΕ υπέβαλε πλήρη 
δικαιολογητικά.  
 
Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο, που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, 
μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο. 
 
Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, εκτός αυτών που απερρίφθησαν για τους 
παραπάνω λόγους. Συγκεκριμένα: 
Η προσφορά 246118 είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή. 
 
 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
 
1. την υπ’ αριθ. 14781/27-09-2021 με ΑΔΑΜ 21PROC009265518 Διακήρυξη  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
 
προτείνει προς την Οικονομική επιτροπή: 
 
 
Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε ο κατωτέρω διαγωνιζόμενος, καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους 
της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν 
πρακτικό: 
 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός συστήματος 

2 ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΜΟΝ ΙΚΕ 246118 

   

   

   

 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται». 

 
Ακολούθως, στις 02/12/2021 η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην αξιολόγηση των 

οικονομικών προσφορών και στην ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου συντάσσοντας το 3ο  πρακτικό 

(το οποίο υποβάλλει για έγκριση και έχει ως εξής:  

«Την Πέμπτη 2η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική 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 προβεί στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς που κατατέθηκε στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με  αρ. ΕΣΗΔΗΣ 139258  «Λειτουργική 
αναβάθμιση παιδικής χαράς πλατείας Ελευθερίας Ν. Ψυχικού με αύξηση δυναμικότητας και βελτίωση 



 
 

προσβασιμότητας» σύμφωνα με την υπ’ ΑΔΑΜ 21PROC009265518 διακήρυξη.  
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 

 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΣΙΩΤΑ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  

 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

 ΚΑΠΟΥΣΙΖΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕ Διοικητικού 
 
 
Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του προσφέροντος, του οποίου τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά. 
 
Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα,  όπως ελήφθη από την 
πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ): 
 
…………………………. Πίνακας οικονομικής προσφοράς………………………………………………… 
 

    
Επωνυμία Προμηθευτή: ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Α/Α Συστήματος: 139258 

Τίτλος - Αριθμός Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14781/27-09-2021 
Αριθμός Προσφοράς: 246118 

 
                    ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ OIKONOMIKH 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

Supplier_Offer_Value_271021 Supplier_Offer_Value_271021 Supplier_Offer_Value_271021_s
igned.pdf 

ΟΧΙ 

 
          ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

Α/Α 
Α/Α 

Γραμ. 
ΕΙΔΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 (€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

(€) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ  

1  1 45255400-3  
Προεργασία-
Διαμορφώσεις 

Απροσδι
όρισ. 

1 17882 17.882,00 24 4.291,68 22.173,68 

2  2 37535200-9  
Εξοπλισμός 
παιδικής χαράς 

Απροσδι
όρισ. 

1 160115 160.115,00 24 38.427,60 198.542,60 

3  3 33683000-1  
Ελαστικά 
δάπεδα 

Απροσδι
όρισ. 

1 59011 59.011,00 24 14.162,64 73.173,64 



 
 

Α/Α 
Α/Α 

Γραμ. 
ΕΙΔΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 (€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

(€) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 237.008,00  56.881,92 293.889,92 

 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 237.008,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΩ  
ΕΥΡΩ. 
 
Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά κρίνεται αποδεκτή, καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης.  
 
Συνεπώς, η μοναδική  οικονομική προσφορά είναι του ΠΙΤΤΑΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία 
ανέρχεται στο ποσό των 293.889,92(με ΦΠΑ). 
 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
 
1. την υπ’ αριθ. 14781/27-09-2021 με ΑΔΑΜ 21PROC009265518 Διακήρυξη  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. το πρακτικό ΙΙ αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών  
προτείνει προς την Οικονομική επιτροπή: 
 
Την ανάδειξη του ΠΙΤΤΑΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας  
«Λειτουργική αναβάθμιση παιδικής χαράς πλατείας Ελευθερίας Ν. Ψυχικού με αύξηση δυναμικότητας και 
βελτίωση προσβασιμότητας» γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και 
τις τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται.» 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 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.» 



 
 

Βάσει των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει:  

1. Το 2ο πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του 

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

παιδικής χαράς Πλατείας Ελευθερίας Νέου Ψυχικού με αύξηση δυναμικότητας και βελτίωση προσβασιμότητας» 

2. Το 3ο πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ως άνω διαγωνισμού. 

3. Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως 

προσωρινού αναδόχου του ως άνω διαγωνισμού, η προσφορά του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 237.008,00 

ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (=56.881,92 €) δηλ. στο συνολικό ποσό των 293.889,92 ευρώ. 

Επισημαίνεται ότι η παρούσα απόφαση δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται 

στην απόφαση κατακύρωσης. 

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 του Ν. 3852/2010, 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

5. Τις υπ’ αριθμ. 258/2021 (ΑΔΑ: ΨΗΘΝΩΗ8-099) και 327/2021(ΑΔΑ: ΩΗΣΛΩΗ8-ΒΘ5) αποφάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής, 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14781/27-9-2021 διακήρυξη Δημάρχου η οποία 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 και στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC009265188), 

7. Το από 1/12/2021  1ο πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών 

προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την εκτέλεση της προμήθειας: 

«Λειτουργική αναβάθμιση παιδικής χαράς Πλατείας Ελευθερίας Νέου Ψυχικού με αύξηση δυναμικότητας 

και βελτίωση προσβασιμότητας» 

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

σύμβασης, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει:  

α)Το 2ο πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την εκτέλεση της προμήθειας: «Λειτουργική 



 
 

αναβάθμιση παιδικής χαράς Πλατείας Ελευθερίας Νέου Ψυχικού με αύξηση δυναμικότητας και βελτίωση 

προσβασιμότητας» 

 β) Το 3ο πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ως άνω διαγωνισμού 

 γ) Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προσωρινού αναδόχου του ως άνω διαγωνισμού, η προσφορά του οποίου ανέρχεται στο ποσό 

των 237.008,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (=56.881,92 €) δηλ. στο συνολικό ποσό των 293.889,92 ευρώ. 

  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 350/2021 

 

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, 10-12-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Μπονάτσος Χαράλαμπος  

Γκιζελή Αλίκη 

Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

Χανακούλας Αθανάσιος  

 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

 
                                             
 


