
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 31ην του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00’ π.μ. 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7801/27-5-2022 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 πέντε  (5) και  απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ Ξυριδάκης Παντελής  και  Χαροκόπος Παντελής. 

Τον απόντα κ. Ξυριδάκη 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.  

Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη και Παπαχρόνης Γεώργιος.   

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

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

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

                                            ΘΕΜΑ  20o Η.Δ. 

Αιτιολόγηση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών από τους οικονομικούς φορείςπου συμμετείχαν 

στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ». 

 

             

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 4780/30-3-2022 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως ακολούθως: 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψυχικό 30/3/2022 

ΔΗΜΟΣ  ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ Α.Π. 4780 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ημ/νία Αποστολής  30/3/2022 
Ταχ. Δ/νση :  Τερτσέτη  44  Προς : Οικονομική Επιτροπή 

Ταχ. Κώδικας :  154 51-Ν. Ψυχικό  Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού 
Πληροφορίες :  Βαλής Στέλιος 

Τηλέφωνο :  2132014632 

Fax :  2106711475 
Email : s.valis@0177.syzefxis.gov.gr 

  
ΘΕΜΑ :  Αποστολή σχεδίου εισήγησης για την αιτιολόγηση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών από τους 

οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου : 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ» 

 
 

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

και εγγεγραμμένο στο Προϋπολογισμό του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού για το οικονομικό έτος 2022 με 
τον κωδικό ΚΑ : 25.7312.0015 (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης & Ίδιοι πόροι).   

2. Με την υπ΄ αριθμό 386/27-12-2021 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και η συγκρότηση 

της επιτροπής του διαγωνισμού. 
3. Την 25η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., έλαβε χώρα η διενέργεια του 

ανοικτού διαγωνισμού και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 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 Αργυρόπουλο Παναγιώτη ως 
προέδρου αυτής, Βαλή Στέλιο και Ευαγγελόπουλο Ευθύμιο, ως μελών αυτής. 

4. Εφόσον διαπιστώθηκε η απαρτία, η Ε.Δ. διενέργησε τη προβλεπόμενη διαδικασία της ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης του φακέλου ‘’Δικαιολογητικά Συμμετοχής’’ και του φακέλου “Οικονομικής Προσφοράς” 
και την ανάρτηση στο σύστημα επικοινωνίας του κάτωθι πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας : 

 

Α/Α Α/Α ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1 244631 ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ 45,52% 

2 245144 Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ 41,69% 

3 243793 ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ 36,07% 

4 244899 ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΑΒΕΤΕ 

30,52% 

5 245085 LM CONSTRUCTION AE 28,00% 

6 244896 STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 21,10% 
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7 244195 ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 17,20% 

8 244494 ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΤΕ 17,00% 

 
5. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού διενήργησε τον έλεγχο στις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής 

που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από όλους τους οικονομικούς φορείς, οι οποίες έφεραν προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή, διαπιστώνοντας την εγκυρότητά τους. Κατόπιν προέβη, κατά την σειρά 
μειοδοσίας, σε έλεγχο ομαλότητας βάσει της παραγωγής του σχετικού ψηφιακού αρχείου του 

συστήματος και διαπίστωσε ότι όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές είναι αποδεκτές για τη 
συνέχεια στο διαγωνισμό.  

6. Συνεχίζοντας η Ε.Δ. έκανε τον έλεγχο των Ευρωπαϊκών Ενιαίων Εγγράφων Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ)/Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), διαπιστώθηκε η συμμόρφωση στις 
απαιτήσεις της οικείας διακήρυξης όλων των συμμετεχόντων πλην του τελευταίου με την επωνυμία 

‘ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΤΕ’, λόγω έλλειψης των προτύπων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής 
διαχείρισης που προβλέπονται στην παρ. 22.Ε.  

Συνεπώς οι παραδεκτές προσφορές είναι οι πρώτες επτά (7) με μέση έκπτωση 31,44 %.  

7. Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ‘ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ Α.Ε.’ έχει προσφέρει την μέση έκπτωση 45,52 

%, έχοντας διαφορά 14,08 %, ήτοι μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο 

των υποβληθέντων προσφορών και συνεπώς υποχρεούται 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 ‘Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.’ έχει προσφέρει την μέση έκπτωση 41,69 %, 

έχοντας διαφορά 10,25 %, ήτοι μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο 

των υποβληθέντων προσφορών και συνεπώς υποχρεούται 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. 

 

      Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Ο.Ε. ως Αναθέτουσα Αρχή, να αποφασίσει για : 
α)  την πρόσκληση του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ‘ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ Α.Ε.’ για αιτιολόγηση της 

υπ’ αριθμό 244631 κατατεθειμένης προσφοράς του 

β) την πρόσκληση του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ‘Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.’ για αιτιολόγηση της υπ’ 
αριθμό 245144 κατατεθειμένης προσφοράς του  

γ) την πρόσκληση για αιτιολόγηση όλων των προσφορών που κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα χαμηλές, 
ακόμα και με μικρότερη ή και καθόλου απόκλιση από το όριο της μέσης έκπτωσης (31,44 %) και ως 

αυτό ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και την οικεία διακήρυξη του έργου.  
 

 

 Ο ΑΝ.  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. 
 ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 

 ΒΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 

 
    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 ιδ και ιε’ και του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/ 2012 και παρ.2 του ιδίου Νόμου, 

4.Το υπ΄αριθμ. 4780/30-3-2022 έγγραφο της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 

Εγκρίνει : 

α)  Tην πρόσκληση του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ‘ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ Α.Ε.’ για αιτιολόγηση της 

υπ’ αριθμό 244631 κατατεθειμένης προσφοράς του 
β) Tην πρόσκληση του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ‘Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.’ για αιτιολόγηση της υπ’ 

αριθμό 245144 κατατεθειμένης προσφοράς του  
γ) Tην πρόσκληση για αιτιολόγηση των προσφορών με απόκλιση έως 31,44 % των αναδόχων :  

 

Α/Α Α/Α ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1 244631 ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ 45,52% 

2 245144 Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ 41,69% 

3 243793 ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ 36,07% 

4 244899 ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ 30,52% 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 175/2022 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 12ης Συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής την  

31ην Μαΐου 2022 

Ψυχικό, 2-6-2022 

                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

             ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

  

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος  

Χανακούλας Αθανάσιος 
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