
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 14ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

10:00΄ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2026/10-2-2022 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 

τέσσερις (4) και απόντες τρεις (3) ήτοι οι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής. 

Την απούσα κ. Γκιζελή Αλίκη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. Παλαιολόγου 

Μαρία – Χριστίνα. 

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. 

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα και Παπαχρόνης Γεώργιος. 

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

Αλεξάνδρα. 
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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 16Ο Η.Δ. 

Aξιολόγηση της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς και αποδοχή ή μη της αιτιολόγησης εκ μέρους του 

οικονομικού φορέα «ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για 

την κατασκευή του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» . 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

1. Το έργο του θέματος είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2022, με αύξοντα αριθμό Δ.03 και 

συνολική πίστωση 210.000,00 € και εγγεγραμμένο στο Προϋπολογισμό του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού για το 

οικονομικό έτος 2022 με κωδικό ΚΑ : 30.7311.0002.   

Με την υπ΄ αριθμό 14308/17-09-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς Δαπάνης, εγκρίθηκε  

πίστωση ποσού 5.000,00 € στον κωδικό ΚΑ :30.7311.0002 για τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 

2021  

και πίστωση ποσού 95.000,00 €, στον ίδιο κωδικό, για τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022.  

2. Με την υπ΄ αριθμό 263/20-09-2021 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και η επιτροπή  

διαγωνισμού. 

3. Η διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο site του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού. 

4. Την 12η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., έλαβε χώρα η διενέργεια του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος, στο Δημοτικό 

Κατάστημα επί της οδού Τερτσέτη 44 στο Νέο Ψυχικό, ενώπιον της κατά τον νόμο επιτροπής 

αποτελούμενης από τους Βαλή Στέλιο ως προέδρου αυτής, Αργυρόπουλου Παναγιώτη και Καπουσίζη 

Ναταλίας, ως μελών αυτής. 

5. Η επιτροπή του διαγωνισμού συνέταξε το Πρακτικό Ι του διαγωνισμού, εισηγούμενη την αποδοχή όλων 

των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν. 

6. Με την υπ’ αριθμό 343/09.12.2021 απόφαση, η Ο.Ε. ενέκρινε το Πρακτικό του διαγωνισμού. 

7. Με το υπ’ αριθμό 877/19-01-2022 έγγραφο, προσκλήθηκε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία  

«ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΔΕ» ο οποίος έχει προσφέρει μέση έκπτωση 40,13% (με διαφορά 11,20% 

από τον  

μέσο όρο των υποβληθέντων προσφορών), να αιτιολογήσει κατά τρόπο πλήρη και λυσιτελή την προσφορά  

του ως αυτό ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και το άρθρο 4.1η της οικείας διακήρυξης. 

8. Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΔΕ» με το υπ’ αριθμό 1590/03-02-

2022 έγγραφο, κατέθεσε εμπρόθεσμα την αιτιολόγηση της με Α/Α 2133187 κατατεθειμένης προσφοράς 

του. 

9. Η αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα έχει ως κάτωθι : 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η οικονομική προσφορά με α.α. 233187 μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ , δεν 
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πρόκειται να επηρεάσει τη δυνατότητα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης, την ποιότητα των 

υποδομών και έργων που θα παραδοθούν και δεν θα παραβιάζει το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο στους 

τομείς της εργασίας και του περιβάλλοντος. 

 

Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία από την επιτροπή που θα εξετάσει την παρούσα και σε 

περίπτωση που κάποια από τα δικαιολογητικά χρήζουν περεταίρω διευκρίνησης λόγω ενδεχόμενης 

αοριστίας, παρακαλώ να με καλέσετε να παρίσταμαι κατά τη συζήτησή της και την διά ζώσης παροχή 

εξηγήσεων. 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

 

1. Σας γνωστοποιώ ότι ως οικονομικός φορέας με την επωνυμία Σταυρίδης Αναστάσιος είμαι ατομική 

επιχείρηση και δεν απασχολώ επιπλέον προσωπικό  για την κάλυψη των επαγγελματικών μου αναγκών. 

Αυτό αποδεικνύεται από το  έγγραφο 1 αλλά και την Υ.Δ. σχετικά με την εγκυρότητα των στοιχείων που 

αναγράφονται. Το παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των λειτουργικών εξόδων που επιβαρύνουν 

κάθε έργο.  

2. Είναι πάγια αρχή της ατομικής μου επιχείρησης, να μην αναλαμβάνω ταυτόχρονα πολλά έργα ώστε να 

δύναμαι να βρίσκομαι καθημερινά στο χώρο όπου εκτελούνται οι εκάστοτε εργασίες, να μπορώ να 

σχεδιάζω και να εκτελώ σωστά το χρονοδιάγραμμα των εργασιών ώστε να ελαχιστοποιείται σημαντικά η 

πιθανότητα οποιουδήποτε λάθους και αστοχίας με αποτέλεσμα τη μείωση των ασφαλιστικών δαπανών και 

σε κάθε περίπτωση τη μη υπέρβαση του ελαχίστου κόστους εργατικής δαπάνης. 

3. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που έχω στην κατοχή μου είναι πλήρης και περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά γεννήτριες, αντλίες, αεροσυμπιεστές, τρυπάνια κλπ. Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα την 

εξάλειψη του κόστους ενοικίασης που επιβαρύνει το κόστος κατασκευής. 

4. Δεν υπάρχει κόστος ενοικίασης για γραφειακούς και αποθηκευτικούς χώρους αφού στην ιδιόκτητη οικία 

που διαμένω, έχω διαμορφώσει γραφειακό και αποθηκευτικό χώρο που ως αποτέλεσμα έχει τη μείωση των 

λειτουργικών εξόδων που επιβαρύνουν κάθε έργο. Έγγραφο 2 

5. Εν όψει της ανάληψης του έργου έχω εξασφαλίσει αποθηκευτικό χώρο – εντός των ορίων του Δήμου 

Φιλοθέης Ψυχικού – κάτι που θα μειώσει ακόμη περισσότερο το λειτουργικό, μεταφορικό και 

κατασκευαστικό κόστος των εργασιών. Έγγραφο 3 

 

Συνεπώς μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ως Οικονομικός Φορέας, έχω 

εξασφαλίσει τόσο τις ιδανικές τεχνικές λύσεις και μεθόδους κατασκευής, όσο 

και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την εκτέλεση του έργου. 

 

ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

 

Ως Ανάδοχος δεσμεύομαι να τηρήσω όλες τις απαιτούμενες υποχρεώσεις που προκύπτουν από το νομικό 
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πλαίσιο που διέπει την εκτέλεση Δημοσίων Έργων. 

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης θα υποβληθεί  

- Οργανόγραμμα 

- Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Εργασιών (σε συνεργασία με την Επίβλεψη)  

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Η τεκμηρίωση της ικανότητάς μου ως Ανάδοχος, να ολοκληρώσω όλες τις εργασίες στο πλαίσιο της 

οικονομικής προσφοράς με α.α. 233187 μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, 

συνοψίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ 1, όπου παρουσιάζεται η ανάλυση της κοστολόγησης ανά άρθρο τιμολογίου. Το 

συνολικό κόστος (4η στήλη) προκύπτει από το άθροισμα των 3 στηλών κόστους. 

1η στήλη – υπολογίζεται το κόστος εργασίας όπως αυτό προκύπτει από τις οικονομικές προσφορές 

υπεργολάβων που επισυνάπτονται ή το κόστος υλικού και εργασίας όταν προσφέρεται συνδυαστικά και 

όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες οικονομικές προσφορές 

2η στήλη – υπολογίζεται το κόστος προμήθειας υλικού όταν η προμήθεια αυτή θα γίνει από τον οικονομικό 

φορέα. 

3η στήλη – υπολογίζεται το κόστος διαφόρων μικρών δαπανών (ενδεικτικά κονιάματα, υλικά συγκόλλησης, 

μικροϋλικά , μεταφορικά κλπ) 

Στην 5η στήλη παρουσιάζεται το θετικό ή αρνητικό κέρδος κάθε μεμονωμένης εργασίας όπως αυτή 

αναφέρεται στον προϋπολογισμό του έργου. 

Σημ.1  Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται κόστος, όπως αυτό προκύπτει από στατιστικά στοιχεία που 

έχουν ληφθεί από ίδιες ή παρεμφερείς εργασίες με προσωπικό του Ο.Φ. αυτό έχει υπολογιστεί με τις 

δυσμενέστερες συνθήκες και κοστολογήσεις. Παράλληλα, όταν γίνεται χρήση βοηθητικού προσωπικού με 

ευθύνη και επίβλεψη του Ο.Φ. οι τιμές έχουν υπολογιστεί κάποιες φορές με μηδενική ή και αρνητική 

έκπτωση που σε κάθε περίπτωση είναι μικρότερη από το Μ.Ο. των εκπτώσεων που προσφέρθηκαν 

(28,93%) από τους Ο.Φ. που έλαβαν μέρος στη συγκεκριμένη Δημοπρασία. 

Σημ.2 Στις περιπτώσεις που δεν είναι σαφής τόσο η περιγραφή όσο και η προδιαγραφές των άρθρων του 

Τιμολογίου της Μελέτης (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι εργασίες τοποθέτησης 

θερμομόνωσης, οι εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κλπ) έχει ληφθεί προσφορά με βάση τα 

ελλιπή στοιχεία αλλά η τελική προμήθεια και κατασκευή θα πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με την 

Επίβλεψη. 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Μη στεγασμένα επαγγέλματα είναι αυτά των οποίων οι εργασίες αφορούν στα άρθρα του τιμολογίου, που 

απογράφονται στον ΕΦΚΑ πριν την έναρξη του έργου και συνεισφέρουν αναλογικά στο σχηματισμό του 

ποσοστού της εργατικής δαπάνης . 

Στεγασμένα επαγγέλματα είναι αυτά των οποίων οι εργασίες αφορούν στα άρθρα του τιμολογίου, που 

απογράφονται στον ΕΦΚΑ πριν την έναρξη του έργου, δεν συνεισφέρουν στο σχηματισμό του ποσοστού 
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της εργατικής δαπάνης. 

Στον ΠΙΝΑΚΑ 2 παρουσιάζεται ο υπολογισμός του ποσού της εργατικής δαπάνης όπως αυτά αναφέρονται 

στους επίσημους καταλόγους του ΕΦΚΑ.  

Το ποσοστό εργατικής δαπάνης που προκύπτει από τον υπολογισμό είναι 15,94% 

Το ποσό που προκύπτει προστίθεται στο κατασκευαστικό κόστος των εργασιών. 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  

 

Συνοψίζοντας προκύπτουν τα ακόλουθα κόστη: 

Α) Κατασκευαστικό κόστος εργασιών άρθρων τιμολογίου 28.534,50 ευρώ 

Β) Κόστος εργατικής δαπάνης 4.222,33 ευρώ 

Γ) Κόστος κρατήσεων λογαριασμών 348,73 ευρώ 

Δ) Κόστος λοιπών εξόδων 523,10 ευρώ 

Συνολικό προβλεπόμενο κόστος 33.628,67 ευρώ 

 

Η Οικονομική προσφορά με α.α. 233187 είναι   Σπ= 29.553,79 ευρώ 

                                                           ΓΕ & ΟΕ 18% Χ Σπ= 5.319,68 ευρώ      

 

                                                    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ =34.873,47 ευρώ 

 

Το μικτό κέρδος της επιχείρησης (αν προστεθεί και το ΓΕ & ΟΕ των απολογιστικών εργασιών) 

είναι 34.873,47 + 1.085,98 + 161,65 – 33.628,67= 2.492,43 ευρώ  

 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό το μικτό κέρδος / ισοζύγιο βιωσιμότητας είναι θετικό, βάσει του 

υπολογισμού που έγινε αναφορικά με τα άρθρα του τιμολογίου και τις ποσότητες και τις τιμές όπως αυτές 

αναφέρονται στον προϋπολογισμό της μελέτης του έργου.  Μάλιστα το κέρδος είναι θετικό τόσο πριν όσο 

και μετά το ΓΕ&ΟΕ. 

Τα παραπάνω αναφερόμενα, καθιστούν απόλυτα βιώσιμη τη συγκεκριμένη οικονομική προσφορά, και 

αποδεικνύουν τη δυνατότητα της εκτέλεσης και ολοκλήρωσης του έργου σε αποδεκτό πλαίσιο 

επιχειρηματικής λειτουργίας. 

  

        Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Ο.Ε. να αποφασίσει : 

α)  Την αποδοχή της αιτιολόγησης της υπ’ αρ. 233187 κατατεθειμένης προσφοράς 

β) Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΔΕ» με μέση ποσοστιαία έκπτωση 40,13% για την κατασκευή του έργου του θέματος. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας και τον Ν.4412/2016 μετά των τροποποιήσεων αυτού στον Ν.4782/21 

 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
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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 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4782/21, 

5. Την υπ΄ αριθμ. 14308/17-09-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς Δαπάνης, 

6. Τις υπ΄αριθμ 263/20-09-2021 και 343/09.12.2021  αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

7. Το από 12 .11.2021 Πρακτικό Ι του διαγωνισμού, 

8. Το υπ’ αριθμ. 877/19-01-2022  έγγραφο του Δήμου προς τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

«ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΔΕ», 

9. Το υπ’ αριθμό 1590/03-02-2022 έγγραφο του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΔΕ» με την αιτιολόγηση της με Α/Α 2133187  

κατατεθειμένης προσφοράς του, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

   Εγκρίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τον Ν. 4412/2016 μετά των 

τροποποιήσεων αυτού στον Ν. 4782/21 τα ακόλουθα: 

α)  Αποδέχεται την αιτιολόγησης της υπ’ αρ. 233187 κατατεθειμένης προσφοράς. 

β) Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΕΔΕ» με μέση ποσοστιαία έκπτωση 40,13% για την κατασκευή του έργου του θέματος. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 46/2022 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 2ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

14ην Φεβρουάριου 2022 

Ψυχικό, 21-2-2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα  

Παπαχρόνης Γεώργιος 

 

 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΥΛΓΩΗ8-Ζ7Ρ
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