
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 8ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30΄ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3337/4-3-2022 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 τρείς (3) ήτοι οι κ.κ Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Ξυριδάκης 

Παντελής και Χαροκόπος Παντελής. 

Την απούσα κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

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.  Γκιζελή Αλίκη, Παπαχρόνης Γεώργιος και Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα. 

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

             

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ               ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ             64/8-3-2022 

Μαραθωνοδρόμου 95                    Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52              Αριθμ.  Πρωτ.: 3785/14-3-2022 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Μάντακα Στυλιανή. 

O 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 ΙΙΙ του  υπ’ αρ. ΕΣΗΔΗΣ 151698 ανοικτού  διαγωνισμού κάτω των ορίων 

για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη μέτρων και μέσων 

πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες  Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού». 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

ΣΧΕΤ: 

1. Υπ’ αρ. 35/2019-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

2. Υπ’ αρ. 17/10.02.2021 (ΨΗ91ΩΗ8-ΥΨ9) απόφαση ΟΕ περί έγκρισης όρων διακήρυξης 

3. Η 21 PROC008198932 διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων 

4. Πρακτικό ΙIΙ/20.01.2022 της Επιτροπής Διαγωνισμού 

 

Ο υπ’ αρ. 151698 ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ αφορά την επιλογή 

αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος.  

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ενεργητική πυροπροστασία σε όλες τις σχολικές μονάδες του δήμου 

Φιλοθέης Ψυχικού.  

 

Μετά από πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής που εστάλη μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 24 Νοεμβρίου 2021, 

με καταληκτική προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης έως την 9η Δεκεμβρίου 2021, ο 

ανάδοχος υπέβαλλε τα απαιτούμενα παραστατικά στις 6 Δεκεμβρίου 2021 μέσω ΕΣΗΔΗΣ και στη συνέχεια τα 

κατέθεσε σε έντυπη μορφή με το υπ’ αρ. πρωτ. 19293/09.12.2021 έγγραφο.   

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα υποβληθέντα στοιχεία του προσωρινού αναδόχου και διαπίστωσε 

ότι είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, συνεπώς δε συντρέχει λόγος αποκλεισμού του άρθρου 

18 της διακήρυξης και πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 19.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού με 

τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ 

ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ» στο συμμετέχοντα με την επωνυμία Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΤΣΑΝΤΕΣ & 

ΣΙΑ ΕΕ και αρ. προσφοράς 188207, με ποσοστό έκπτωσης 56,43%, ήτοι συνολική συμβατική δαπάνη  

εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ευρώ (78.430,00€) συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24%. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται το προβλεπόμενο στη διακήρυξη δικαίωμα προαίρεσης.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της οικείας διακήρυξης, με την παρούσα εισήγηση, το Πρακτικό ΙΙΙ της 20ης 

Ιανουαρίου 2022, υποβάλλεται στην Προϊσταμένη Αρχή προς έγκριση.  

Το Πρακτικό ΙΙΙ έχει ως ακολούθως: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
EΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ 

ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο   
«Μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού» 

 
Tην Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022, ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή 

Διαγωνισμού (Ε.Δ.) που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 57/09.03.2021 (ΨΛΜ2ΩΗ8-1Ε4) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να διενεργήσει τον υπ’ αρ. ΕΣΗΔΗΣ 151698 
διαγωνισμό σύμφωνα με την υπ’ ΑΔΑΜ 21PROC008198932 διακήρυξη, μετά από την από πρόσκληση της 
τακτικής προέδρου που απεστάλη στα τακτικά μέλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 17 Ιανουαρίου 
2022.  

Η συνεδρίαση έγινε με σκοπό τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της υπ’ αρ. 
188207/29.03.2021 προσφοράς του συμμετέχοντα, σε συνέχεια των υπ’ αρ. 177/05.07.2021 (61ΙΥΩΗ8-
8Υ1) και 318/10.11.2021 (ΩΖΛΑΩΗ8-7ΥΚ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλοθέης 
– Ψυχικού, περί έγκρισης των Πρακτικών Ι και ΙΙ.    

Μετά από πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής που εστάλη μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 24 
Νοεμβρίου 2021, με καταληκτική προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης έως την 9η 
Δεκεμβρίου 2021, ο ανάδοχος υπέβαλλε τα απαιτούμενα παραστατικά στις 6 Δεκεμβρίου 2021 μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ και στη συνέχεια τα κατέθεσε σε έντυπη μορφή με το υπ’ αρ. πρωτ. 19293/09.12.2021 έγγραφο.   

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα υποβληθέντα στοιχεία του προσωρινού αναδόχου και 
διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, συνεπώς δε συντρέχει λόγος 
αποκλεισμού του άρθρου 18 της διακήρυξης και πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 19.  

Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται τα δικαιολογητικά κατακύρωσης:  
 

Πίνακας 1. Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 
 

 

               Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού με 
τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ 

α/α
Είδος δικαιολογητικού αρ. πρωτ. / αα / κωδικός Ημερομηνία Ισχύς έως Άρθρο 

διακήρυξη

1 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών 34137 27-Σεπ-13 22.3

2 Πτυχίων εταιρείας μελετών 292 31-Οκτ-16 22.2.1.α

3 Τροποποίηση κατασταστικού 9-Ιαν-19 22.3

4 Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ 7832 31-Δεκ-20 30-Ιουν-21 22.1.2.β1

5 Αντίγραφο ποινικού μητρώου Κ. Γεωργακόπουλος 19238 24-Νοε-21 22.1.1

6

Βεβαίωση ΕΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ περί μη απασχόλησης 

μισθωτών μηχανικών 520 19-Φεβ-21 30-Απρ-21 22.1.2.β1

7

Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ Κ. Γεωργακόπουλος 

- Σ. Τσαντές & ΣΙΑ ΕΕ 454485 26-Φεβ-21 25-Αυγ-21 22.1.2.β1

8 Φορολογική ενημερότητα 70619520 22-Μαρ-21 22-Μαϊ-21 22.1.2.β2

9

Βεβαίωση ΤΕΕ για επαγγελματικό παράπτωμα (περ. 

θ άρθρου 18.1.5) και για εξόφηληση συνδρομών 18776 / 718 29-Ιουλ-21 29-Ιαν-22 22.1.3

10 Αντίγραφο ποινικού μητρώου Σ. Τσαντές 470724 25-Νοε-21 22.1.1

11

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί 

πτώχευσης (περ. β άρθρου 18.1.5) 17241 26-Νοε-21 22.1.3

12 Πιστοποιητιό δικαστικής φερεγγυότητας 88085 26-Νοε-21 22.1.3

13 ΥΔ Σπυρίδωνα Τσαντέ 3TeCPicKuokYJ9bDbrZgJA 26-Νοε-21 22.1.2Α

14

ΥΔ Σπυρίδωνα Τσαντέ (περ. α, γ, δ, ε, στ, ζ, η άρθρου 

18.1.5) u7-iKX2HAIjCGAYHU36FZQ 26-Νοε-21 22.1.3

15 ΥΔ Σπυρίδωνα Τσαντέ περί αποκλεισμού rEbRFgV4yjUjwkBrJoraxQ 26-Νοε-21 22.1.5

16 ΥΔ Σπυρίδωνα Τσαντέ 3274041 3-Δεκ-21 2-Ιουν-22 22.1.2.β1

17 Φορολογική ενημερότητα 72723600 3-Δεκ-21 3-Φεβ-22 22.1.2.β2

18 Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 1678702 2447196 3-Δεκ-21 22.3

19 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης 1678702 2447197 3-Δεκ-21 22.3

20 Στοιχεία μητρώου επιχείρησης 6-Δεκ-21
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ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ» στο συμμετέχοντα με την επωνυμία Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΤΣΑΝΤΕΣ & 
ΣΙΑ ΕΕ και αρ. προσφοράς 188207, με ποσοστό έκπτωσης 56,43%, ήτοι συνολική συμβατική δαπάνη  
εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ευρώ (78.430,00€) συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται το προβλεπόμενο στη διακήρυξη δικαίωμα προαίρεσης.  

Το παρόν Πρακτικό διαβιβάζεται στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.   

 
 

 
Η πρόεδρος  

 
 

Δήμητρα Σταύρου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 Τα μέλη 
 

 
Iωάννης Χάλαρης 

Μηχανολόγος Μηχανικός 
 
 

Αναστάσιος Κατσαρός 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 

  
 

  

 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 

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

4. Το από 20/1/2022 πρακτικό ΙΙΙ του Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες 

Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού», 

5. Την υπ’ αριθμ. 35/2019-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

6. Την υπ’ αριθμ. 17/10.02.2021 (ΨΗ91ΩΗ8-ΥΨ9) απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής 

περί έγκρισης όρων διακήρυξης, 

7. Τη διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με ΑΔΑΜ 21 PROC008198932, 

                 μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

        Εγκρίνει το πρακτικό ΙΙΙ του  υπ’ αρ. ΕΣΗΔΗΣ 151698 ανοικτού  διαγωνισμού κάτω των ορίων για την 

επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις 

σχολικές μονάδες  Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού».  

        Κατακυρώνει τον διαγωνισμό με τίτλο «Μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές 

μονάδες  Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού» στο συμμετέχοντα με την επωνυμία Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Σ. 

ΤΣΑΝΤΕΣ & ΣΙΑ ΕΕ και αρ. προσφοράς 188207, με ποσοστό έκπτωσης 56,43%, ήτοι συνολική συμβατική 

δαπάνη εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ευρώ (78.430,00€) συμπεριλαμβανομένου 
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του ΦΠΑ 24%.  

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 64/2022 

             Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής την  

8ην Μαρτίου 2022 

Ψυχικό, 14-3-2022 

                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος 

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα  

              
              ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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