
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 18ην του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00’ π.μ. 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10647/14-7-2022 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 

έξι (6) και απών ένας  (1)  ήτοι ο κ. Χαροκόπος Παντελής. 

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Χανακούλας Αθανάσιος. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου 

Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο), περί λήψης των αποφάσεων των πάσης φύσεως 

συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών 

τους προσώπων.  

Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν δια ζώσης ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γαλάνης και οι δημοτικοί 

σύμβουλοι κ.κ. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα, Παπαχρόνης Γεώργιος και  Χανακούλας Αθανάσιος, ενώ με τη 

μέθοδο της τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Γκιζελή Αλίκη και 

Ξυριδάκης Παντελής. 

             

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ            ΑΔΑ:  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ              220/18-7-2022 

Μαραθωνοδρόμου 95                    Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52              Αριθμ.  Πρωτ.: 10989/20-07-2022 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr 
 

 

mailto:epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr


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

Μάντακα. 

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

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ 3Ο Η.Δ. 

Έγκριση πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των φακέλων: «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» του ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια, συντήρηση και επισκευή ελαστικών». 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος  είπε: 

Για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

απαιτείται η προμήθεια καινούργιων ελαστικών καθώς και η συντήρηση και επισκευή των υπαρχόντων ελαστικών 

των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ.12/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

(ΑΔΑΜ: 22REQ010482333), η εκτιμώμενη αξία της τριετούς σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια προβλέπεται να 

ανέλθει μέχρι του ποσού των 49.193,50 ευρώ  πλέον Φ.Π.Α. και συνολική εκτιμώμενη αξία 61.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Mε τις υπ’ αριθμ.452/2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010669055, ΑΔΑ:6ΔΧΕΩΗ8-ΦΞ9), 453/2022 (ΑΔΑΜ: 

22REQ010669135, ΑΔΑ:ΨΕ3ΟΩΗ8-6Ω8), 454/2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010669244, ΑΔΑ:ΩΔ0ΚΩΗ8-0ΨΡ), 455/2022 

(ΑΔΑΜ: 22REQ010669284, ΑΔΑ:ΨΛΩΨΩΗ8-ΛΑΣ), 456/2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010669316, ΑΔΑ:Ω2ΞΛΩΗ8-05Ω) 

Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς Δαπάνης, εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκαν οι απαιτούμενες 

πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2022 ενώ τα υπόλοιπα ποσά της συμβατικής 

δαπάνης θα βαρύνουν αντίστοιχους Κ.Α. του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου των 

οικονομικών ετών 2023-2025.  

Με την υπ’ αρ. 9/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΡΖΝΩΗ8-ΡΔ8), συγκροτήθηκε η 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου, έτους 2022. 

Με την υπ’ αρ. 182/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΛΞΣΩΗ8-ΙΧΠ), εγκρίθηκαν: η 

διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια, συντήρηση και επισκευή ελαστικών, οι τεχνικές 

προδιαγραφές της υπ’ αρ.12/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού και 

συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ως άνω διαγωνισμού. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.182/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε εφαρμογή 

των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 27 του ν.4412/2016 έγινε χρήση συντετμημένων προθεσμιών, δεδομένου ότι 

προηγήθηκαν δύο άγονοι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί άνω των ορίων και μία άγονη διαπραγμάτευση χωρίς 

δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με αντικείμενο την αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή ελαστικών. Ως 

εκ τούτου, η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανήλθε σε 15 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης, για λόγους επείγουσας ανάγκης: 

Βάσει της ως άνω απόφασης, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.πρωτ.8821/14-06-2022 διακήρυξη Δημάρχου, η 

προκήρυξη της οποίας απεστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 08-06-

2022 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13-06-2022. 



Στις 14-06-2022 δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ η προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22PROC010740677) καθώς και η 

διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010740814), 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: 160984. Επιπλέον, η προκήρυξη σύμβασης 

δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: 9ΝΕΧΩΗ8-6ΓΘ), στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ» 

και στην εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα «ΠΑΛΜΟΣ». Επισημαίνεται ότι το σύνολο των εγγράφων της σύμβασης 

καταχωρήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίσθηκε η: 23/06/2022 ημέρα Πέμπτη  και ώρα: 

17:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», έγινε στις 24/06/2022 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00 μέσω 

των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Δήμου, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Κατόπιν εξέτασης της προσκόμισης της εγγύησης συμμετοχής,  ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής 

και εν συνεχεία της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή διαγωνισμού συνέταξε το 1ο πρακτικό 

(ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου και αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής-

τεχνικής προσφοράς), το οποίο και απέστειλε στις 12/07/2022 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή και έχει ως εξής: 

 «Την 24/06/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η 

επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, η οποία συγκροτήθηκε με 

την υπ’ αριθ. πρωτ.: 8365/06-06-2022 (αρ. απόφ. 182/06-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) 

προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο 

διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ», με αριθμό Διακήρυξης 8821/14-06-2022 η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. : 160984  αριθμό συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 

λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC010740814. 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης: 

1) Μαγδαλινή Ζήκα, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. – Πρόεδρος  

2) Στέφανος Μπενέτος, Μηχανοτεχνίτης Δ.Ε. - Μέλος 

3) Διονύσιος Λεονταρίτης, Διοικητικός  Τ.Ε. – Αναπληρωματικό Μέλος 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη η 23/06/2022 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 17:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 24/06/2022 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 13:00. 
1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική προσφορά» των προσφορών, την Παρασκευή 24/06/2022  και ώρα 13:00, η Επιτροπή συνδέθηκε στο 
ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 160984 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το 
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορά από τον 
παρακάτω συμμετέχοντα: 
 

α/α Ονοματεπώνυμο 
Ημερομηνία 

υποβολής 
προσφοράς 

Ώρα 
υποβολής 

προσφοράς 

1 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΜΙΧΑΗΛ 23/06/2022 14:40:26 

 

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


Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο 
των προσφορών.  
2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση της 
προσφοράς καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και 
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθεί η προσφορά.  



ΤΙΤΛΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚ
Ο 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 
06-2022.pdf 

ΟΧΙ 

BQC - TSIAKALOS ISO - 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 9001 

BQC - TSIAKALOS ISO - 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 9001 

BQC - TSIAKALOS 
ISO - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
9001.pdf 

ΟΧΙ 

BQC - TSIAKALOS ISO - 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 14001 

BQC - TSIAKALOS ISO - 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 14001 

BQC - TSIAKALOS 
ISO - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
14001.pdf 

ΟΧΙ 

BQC - TSIAKALOS ISO - 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 45001 

BQC - TSIAKALOS ISO - 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 45001 

BQC - TSIAKALOS 
ISO - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
45001.pdf 

ΟΧΙ 

PROSPECTUS ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

PROSPECTUS 
COMBINED.pdf 

ΟΧΙ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ECOELASTIKA 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ECOELASTIKA 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

ECOELASTIKA 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ_ 
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
_ 10112020.pdf 

ΟΧΙ 

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ 

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ 

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ.pdf 

ΟΧΙ 

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΔΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ.pdf ΟΧΙ 

ΑΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΑΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΑΔΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.pdf 

ΟΧΙ 

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 

ΑΔΕΙΑ ΡΕΝΤΗ 2.pdf ΟΧΙ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ECOELASTIKA 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ECOELASTIKA 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ECOELASTIKA - 
ΑΙΓΑΛΕΩ.pdf 

ΟΧΙ 

ΕΕΕΣ ΕΕΕΣ ΕΕΕΣ SIGNED.pdf ΟΧΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΓΙΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΓΙΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
- ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ SIGNED.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ - 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ - 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 
- ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
SIGNED.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ - 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ - 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 
- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
SIGNED.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ - 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ - 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 
- ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
SIGNED.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 
- ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
SIGNED.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 
- ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΟΧΙ 



3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν 
οι (υπο)φακέλοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» 
της προσφοράς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.  
4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά είχε λάβει από 
το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό αριθμό συστήματος: 
 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός συστήματος 

1 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΜΙΧΑΗΛ 285468 

 
5. Μετά την αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε την προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 και διαπίστωσε ότι : 

 η εταιρεία  ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΜΙΧΑΗΛ υπέβαλε εγγύηση συμμετοχής, προσκομίζοντας στις 24/06/2022 
(αρ. πρωτ. 9482/24-06-2022) το πρωτότυπό της, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του 
διαγωνισμού, κατά το άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή διαγωνισμού παράλληλα επικοινώνησε με τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής και διαπίστωσε την 
εγκυρότητά της. 
 
6. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης, έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στο Πρωτόκολλο του Δήμου, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό 
– ους φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα 
στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.  
 
7. Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου, ο φάκελος του οικονομικού φορέα «ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΜΙΧΑΗΛ» με 
αρ. πρωτ. 9482/24-06-2022, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή.  
 
8. Κατόπιν 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 υπέβαλλε, είναι τα εξής: 
 

Επωνυμία Προμηθευτή: ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ,,ΙΩΑΝΝ,ΜΙΧΑΗΛ 
Διεύθυνση e-mail: info@tsiakalos.com 

Αριθμός - Α/Α Συστήματος: 160984 
Τίτλος - Αριθμός 

Διακήρυξης: 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8821/14-06-2022 

Αριθμός Προσφοράς: 285468 
 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    

   Οι προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη διακήρυξη και      1024x768 την 
υπ’ αρ. 12/2022 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ & 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
SIGNED.pdf 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2022 
SIGNED.pdf 

ΟΧΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Supplier_Quote_23062
2 signed.pdf 

ΟΧΙ 



 
9. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο, που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, από τον 
οικονομικό φορέα, μονογράφτηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο. 
 
10. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε αναλυτικά τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβλήθηκαν, από τον 
οικονομικό φορέα «ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΜΙΧΑΗΛ» και εξέτασε το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών. 
Από τον έλεγχο του υποβληθέντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) προέκυψε ότι ο 
οικονομικός φορέας «ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΜΙΧΑΗΛ» υπέβαλε όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία 
κρίνονται πλήρη, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 
 
11. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε σε αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος, του οποίου 
τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. 
Από τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών του Οικονομικού φορέα «ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΜΙΧΑΗΛ», προέκυψε ότι, 
υπέβαλε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και καλύπτουν τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή.  
 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ. 8821/14-06-2022 Διακήρυξη του Δημάρχου 
2. την υποβληθείσα προσφορά 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 
Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΜΙΧΑΗΛ».  

 
Στις 30/06/2022 η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς 

του προσφέροντος, του οποίου τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν 

αποδεκτά και ακολούθως συνέταξε το 2ο πρακτικό (αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών), το 

οποίο και απέστειλε στις 13/07/2022 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή και έχει ως εξής:  

«Την 30/06/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό 

κατάστημα επί της οδού Καλλιγά 31 η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, 

όπως ισχύει, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 8365/06-06-2022 (αρ. απόφ. 182/06-06-2022 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών που 

κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ», με αριθμό Διακήρυξης 8821/14-06-2022 η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. : 

160984  αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC010740814. 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Μαγδαλινή Ζήκα, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. – Πρόεδρος  

2) Στέφανος Μπενέτος, Μηχανοτεχνίτης Δ.Ε. - Μέλος 

3) Ευστάθιος Καλογερόπουλος, Διοικητικός  Δ.Ε. – Μέλος 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη η 23/06/2022 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 17:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 24/06/2022 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 13:00. 
 

1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» της μοναδικής προσφοράς, την Παρασκευή  24/06/2022  και ώρα 13:00, 
συντάσσοντας το 1ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών με αρ. πρωτ. 10262/08-07-2022 και 



με το οποίο πρότεινε, προς την οικονομική Επιτροπή, την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα 
«ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΜΙΧΑΗΛ», λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016  και κατ’ εφαρμογή της με 
αριθμό 8821/14-06-2022 Διακήρυξης.  

2. Σήμερα, η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του προσφέροντος, του 
οποίου τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά. 
 
3. Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα, όπως ελήφθη από την 
πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ): 
 

Επωνυμία Προμηθευτή: ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ,,ΙΩΑΝΝ,ΜΙΧΑΗΛ 
Α/Α Συστήματος: 160984 

Τίτλος - Αριθμός Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8821/14-06-2022 
Αριθμός Προσφοράς: 285468 

 
        ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ SIGNED.pdf 

ΟΧΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Supplier_Offer_Value_230622 
signed.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 34352000-9  
Προμήθεια 
ελαστικών 
οχημάτων και 
μηχανημάτων 

Τεμάχιο 1 33294 33.294,00 24 7.990,56 41.284,56 

2  2 50110000-9  
Εργασίες 
συντήρησης και 
επισκευής 
ελαστικών 

Απροσδι
όρισ. 

1 13865 13.865,00 24 3.327,60 17.192,60 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 47.159,00  11.318,16 58.477,16 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 47.159,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΕΝΝΕΑ  ΕΥΡΩ. 

 
Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά είναι του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝ. 
ΜΙΧΑΗΛ» ανέρχεται στο ποσό των 58.477,16 ευρώ (με ΦΠΑ) και κρίνεται αποδεκτή, καθώς είναι σύμφωνη με 
τους όρους της με αριθμό 8821/14-06-2022 Διακήρυξης. 

 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
 
1. την υπ’ αριθ. 8821/14-06-2022 Διακήρυξη του Δημάρχου  
2. την  υποβληθείσα προσφορά 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 



4. το υπ΄αριθ. πρωτ. 10262/08-07-2022, 1ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών  
 
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 
 
Την ανάδειξη του «ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΜΙΧΑΗΛ» ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.  
 

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 1ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου και αξιολόγησης του φακέλου 

δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια, συντήρηση και επισκευή ελαστικών»  

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

3. Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ», ως 

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

47.159,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και 58.477,16 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

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 περιπτ. στ’ και ζ’ του Ν. 3852/2010, 

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

4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 4555/2018, 

5. Τις διατάξεις των άρθρων, 27 παρ. 3, 44 και 189  

του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

6. Τις με αριθμ. 452/2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010669055, ΑΔΑ:6ΔΧΕΩΗ8-ΦΞ9), 453/2022 (ΑΔΑΜ: 

22REQ010669135, ΑΔΑ:ΨΕ3ΟΩΗ8-6Ω8), 454/2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010669244, ΑΔΑ:ΩΔ0ΚΩΗ8-0ΨΡ), 

455/2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010669284, ΑΔΑ:ΨΛΩΨΩΗ8-ΛΑΣ), 456/2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010669316, 

ΑΔΑ:Ω2ΞΛΩΗ8-05Ω) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς Δαπάνης του Δήμου μας, 



7. Τις υπ’ αριθμ. 9/2022 και 182/2022 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,  

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8821/14-06-2022 διακήρυξη Δημάρχου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13-06-2022, 

9. Την δημοσίευση της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ ( ΑΔΑΜ: 22PROC010740677), 

10. Την ανάρτηση της διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 22PROC010740814) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

με αύξοντα αριθμό συστήματος: 160984, 

11. Το από 24-06-2022, 1ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου και αξιολόγησης του 

φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, 

12. Το από 30-06-2022, 2ο πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, 

13. Την με αριθμ. 12/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,  

Περιβάλλοντος & Πρασίνου, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝA 

Εγκρίνει:  

1. Το 1ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου και αξιολόγησης του φακέλου 

δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια, συντήρηση και επισκευή ελαστικών»  

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

3. Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ», ως 

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

47.159,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και 58.477,16 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 220/2022 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 17ης Συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής  

την 18ην Ιουλίου 2022 

Ψυχικό, 20-07-2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                             ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος  

Ξυριδάκης Παντελής 

Χανακούλας Αθανάσιος  

  

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

