
  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 4ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

09:00΄ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  975/21-1-2021  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. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Παπαχρόνη Γεώργιο, 

6. Ξυριδάκη Παντελή, 

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 κατόπιν της υπ’ αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-

2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 

Γκιζελή Αλίκη και Παπαχρόνης Γεώργιος. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πλατάκου 

Ελένη. 

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

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 
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ΘΕΜΑ 28Ο Η.Δ. 

Έγκριση 1ου Πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή-Ανακατασκευή πεζοδρομίων». 

 

        Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 
Σχετ. :  1) Ν.4412/2016, άρθρο 98. 

   
 Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε και θεώρησε την υπ’ αριθμ. 2/2021 μελέτη 

 Με την υπ΄ αριθμόν 279/15-10-2021 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και η σύσταση 

επιτροπής διαγωνισμού.  

 

Η περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: 1) Αμαρυσία 2) Χτύπος. 

                                   

Την  16/12/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. έλαβε χώρα (μετά την υπ’ αρ. 332/2021 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση μετάθεσης αποσφράγισης προσφορών του έργου)  η αποσφράγιση των 

προσφορών για τον υπ’ αρ. ΕΣΗΔΗΣ 184168 ηλεκτρονικό διαγωνισμό, στο Δημοτικό Κατάστημα με την κατά νόμο 

επιτροπή, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους α) ΒΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ως Προέδρου αυτής, β) 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΕΥΘΥΜΙΟ & γ) ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ως μελών αυτής, όπως φαίνεται αναλυτικά 

στο πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού, που συντάχθηκε και υπογράφηκε από αυτή. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, όπως αναγράφεται στο πρακτικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη περ. η της παρ. 4.1 της 

οικείας διακήρυξης, ολοκλήρωσε και συνέταξε το πρακτικό της, με το οποίο εισηγείται ως προσωρινό ανάδοχο τoν 

οικονομικό φορέα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ» με Α/Α Συστήματος 233983, η οποία υπέβαλε την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με ποσοστό μέσης έκπτωσης 

50,02%. 

 

Το πρακτικό έχει ως ακολούθως: 

 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
EΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
1ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
διενέργειας του υπ’ αρ. 184168 ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την 
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή ανακατασκευή πεζοδρομίων» 

 
Την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή 

Διαγωνισμού (Ε.Δ.) που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 279/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να διενεργήσει τον υπ’ αρ. ΕΣΗΔΗΣ 184168 ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα 
με την υπ’ ΑΔΑΜ 21PROC009418173 διακήρυξη. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα τα τακτικά μέλη, ως 
κάτωθι: 

 
 ΒΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

 
Εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, η Ε.Δ. διενέργησε τη διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του 
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υποφακέλου ‘’Δικαιολογητικά Συμμετοχής’’ και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”. 
Οι οικονομικές προσφορές, κατά σειρά μειοδοσίας, είναι οι εξής :  

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των συμμετεχόντων και προέβη στον  
έλεγχο εγκυρότητας των υποβληθεισών εγγυητικών συμμετοχής 

 
Πίνακας Συμμετέχοντες – εγγυητικές 

 
Α/Α ΑΡ. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ OIKONOMIKOΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

1 233983 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 50,02% 
2 232375 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΡ. ΚΑΡΙΝΟΣ 41,56% 
3 234043 ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 35,60% 
4 233934 ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 
32,58% 

5 232967 ΠΑ.ΜΕ. ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. 31,60% 
6 233515 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΟΚΡΑΤ με δ.τ. 
"ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ" 

31,40% 

7 233764 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με 
δ.τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 

26,19% 

8 233307 ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ 
Δ.Τ. "ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε." 

25,40% 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, εκκίνησε τη διαδικασία του ελέγχου των 

δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, ακολουθώντας τη σειρά της μειοδοσίας, 

αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και 

αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της 

παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα και διαπίστωσε ότι όλες οι υποβληθείσες 

οικονομικές προσφορές είναι αποδεκτές για τη συνέχεια στο διαγωνισμό. Για την εφαρμογή του ελέγχου 

ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που υποβλήθηκαν 

ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς,  διαπιστώνοντας την εγκυρότητά τους. 

Τέλος, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με την διακήρυξη, το 

νομότυπο και την πληρότητά τους κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.  

Όλες οι προσφορές, διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και συνεπώς 

παραδεκτές. 

 

Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη περ. η της παρ. 4.1 της οικείας 

διακήρυξης, ολοκλήρωσε και συνέταξε το πρακτικό της, με το οποίο εισηγείται για προσωρινό ανάδοχο σύμβασης 

τον οικονομικό φορέα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ» με Α/Α Συστήματος 233983, ο οποίος υπέβαλε την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),με ποσοστό μέσης έκπτωσης 

50,02%. 

Το παρόν πρακτικό, ως συντάχθηκε, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού ως κατωτέρω και υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για έγκριση. Επίσης υποβάλλεται το 
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σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διαγωνισμού κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης. 

Ο πρόεδρος  
 

 
Στέλιος Βαλής 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3  

 Τα μέλη 
 

 
Ευθύμιος Ευαγγελόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 

 
 

Παναγιώτης Αργυρόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 

 

 
 

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 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 

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

4. Τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4412/2016,  

5. Τις  υπ’ αριθμ. 279/2021  και 332/2021 Αποφάσεις  της Οικονομικής Επιτροπής,  

6. Το από 16/12/2021 1Ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού,   

7. Την υπ’ αριθμ. 2/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

    Εγκρίνει το 1Ο Πρακτικό Δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή-Ανακατασκευή πεζοδρομίων», με το 

οποίο αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ», ο οποίος υπέβαλε 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με ποσοστό μέσης 

έκπτωσης 50,02%. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 28/2022 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

4ην Φεβρουάριου 2022 

Ψυχικό, 8-2-2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη  

Παπαχρόνης Γεώργιος 

 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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