
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 23ην του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 

14:00΄, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4646/16-4-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,  

2. Χαροκόπο Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, απόντα, 

3. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη,  

4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,  

5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία,  

6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο,  

7. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, απούσα, ως μέλη,  

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος.  

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

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  9Ο Η.Δ. 

Έγκριση ανάθεσης στο 2ο μειοδότη του έργου:  

«Εγκατάσταση ανελκυστήρα στο κτίριο Μπενετάτου Δ.Ε.Ψ.». 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Σχετ. Στοιχεία-Διατάξεις: Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Με την υπ’ αριθμ. 35/20-03-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του 

ανωτέρω έργου με δημοπρασία, προϋπολογισμού δαπάνης 90.000,00 €.  

Με την υπ΄ αριθμ. 86/10-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι 

διακήρυξης. 

Με την υπ’ αριθμ.  61/11-4-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκε πίστωση ποσού 

50.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.30.7321.0015.  
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Η εν λόγω δημοπρασία για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου του θέματος διεξήχθη την 13η-06-

2017, σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη. Την ίδια μέρα συντάχθηκε πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο 

κηρύχτηκε προσωρινός μειοδότης η «ΤΗΚ Α.Ε.» με προσφορά έκπτωσης τριάντα οκτώ και εξήντα επτά 

εκατοστά (38,67%). 

 Με την με αρ. 134/10-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό του 

διαγωνισμού και η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στην «ΤΗΚ Α.Ε.». 

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11792/28-07-2017 έγγραφό της Τεχνικής υπηρεσίας κλήθηκε η προσωρινή 

ανάδοχος εταιρεία «ΤΗΚ Α.Ε.» να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23 της οικείας 

διακήρυξης. 

Τα ως άνω δικαιολογητικά προσκομίστηκαν από την «ΤΗΚ Α.Ε.»  και η Τεχνική Υπηρεσία στις 04-09-

2017 συνέταξε  πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών με το οποίο απεφάνθη ότι τα ως άνω δικαιολογητικά είναι 

πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 23 της Διακήρυξης και η ισχύουσα νομοθεσία.  

Με την με αρ. 189/15-09-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου 

δικαιολογητικών και η κατακύρωση εκτέλεσης του έργου στην «ΤΗΚ Α.Ε.». και με την αρ. πρωτ. 

105081/36962/30-01-2018 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώθηκε η νομιμότητα της 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Με την υπ’ αριθμ. 7/09-02-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκε η νέα πίστωση  

(55.201,00€) του έργου για το οικονομικό έτος 2018.     

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2133/16-02-2018 έγγραφό της Τεχνικής Υπηρεσίας κλήθηκε η ανάδοχος 

εταιρεία «ΤΗΚ Α.Ε.» να προσκομίσει επικαιροποιημένα όσα από τα δικαιολογητικά της έχουν λήξει. Η ανάδοχος 

εταιρεία με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2706/02-03-2018 έγγραφό της ζήτησε παράταση προθεσμίας υποβολής 

δικαιολογητικών. 

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3050/09-03-2018 έγγραφό της η ΤΗΚ ΑΕ δήλωσε ότι επειδή έληξε η ισχύς της 

προσφορά της δεν θα προχωρήσει σε προσκόμιση δικαιολογητικών και υπογραφή σύμβασης. 

Σύμφωνα με το Ν. 4416/2016 άρθρ. 97, με το με αρ. πρωτ. 3429/16-03-2018 έγγραφο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας ζητήθηκε ανανέωση της προσφοράς του δεύτερου (2ου) μειοδότη, που είναι η εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ Γ 

ΒΡΥΩΝΗΣ. Με το με αρ. πρωτ. 3869/27-03-2018 έγγραφο η εν λόγω εταιρεία δήλωσε την επιθυμία της για 

ανανέωση της προσφοράς της έως 30-06-2018. 

Κατόπιν των ανωτέρω  

 Εισηγούμαι την ανάθεση του έργου του θέματος στην εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ Γ ΒΡΥΩΝΗΣ, που 

προσέφερε μέση έκπτωση τριάντα ένα τοις εκατό (31%).  

 

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 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 97  του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

4. Την υπ’ αριθμ. 35/20-03-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

5. Τις υπ΄ αριθμ. 61/11-4-2017, 86/10-05-2017, 134/10-07-2017, 189/15-09-2017 και 07/09-02-2018 

αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

6. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 11792/28-07-2017, 2133/16-02-2018 και 3429/16-03-2018 έγγραφα της Τεχνικής 

Υπηρεσίας, 

7. Το από 13-6-2017 Πρακτικό Δημοπρασίας του έργου : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 

ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ Δ.Ε.Ψ.»,   

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.105081/36962/30-01-2018 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

με την οποία διαπιστώθηκε η νομιμότητα της υπ’ αριθμ.189/2017 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής, 

9. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 2706/02-03-2018 & 3050/09-03-2018 έγγραφα της εταιρείας ΤΗΚ Α.Ε., 

10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3869/27-03-2018 έγγραφο της εταιρείας ΑΝΔΡΕΑΣ Γ ΒΡΥΩΝΗΣ, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την ανάθεση του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ Δ.Ε.Ψ.», στην  

εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ Γ ΒΡΥΩΝΗΣ με (ΑΦΜ: 121212387  ΔΟΥ: Δ΄ Αθηνών) που προσέφερε μέση έκπτωση 

τριάντα ένα τοις εκατό (31%), ο οποίος αναδείχθηκε δεύτερος μειοδότης στη δημοπρασία για την ανάδειξη 

του αναδόχου του έργου του θέματος που διεξήχθη την 13η-06-2017. 

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 92/2018 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 9ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

23ην Απριλίου 2018. 

Ψυχικό, 27-4-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος 

 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 
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