
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 8ην του μηνός  Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 

13:00΄, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6761/4-6-2018 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, απούσα,    

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. και Ε.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  2Ο Η.Δ. 

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού  

για την παροχή της υπηρεσίας «Έξοδα φιλοξενίας παιδιών απόρων δημοτών και κατοίκων  

του Δήμου σε παιδικές κατασκηνώσεις». 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Στο πλαίσιο άσκησης της κοινωνικής πολιτικής του και σε συνέχεια των αντίστοιχων πρωτοβουλιών 

που εφαρμόζονταν τα προηγούμενα χρόνια, ο Δήμος θα διοργανώσει και φέτος το καλοκαίρι, πρόγραμμα 

φιλοξενίας παιδιών (ηλικίας 8-16 ετών) απόρων οικογενειών κατοίκων του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού, παιδιών 

ανέργων ή ανασφάλιστων οικογενειών, παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιών με γονείς ΑΜΕΑ, παιδιών 

πολυτέκνων οικογενειών και γενικότερα παιδιών οικογενειών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα με 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 162/8-6-2018 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 7196/12-6-2018 
τηλ.:  210 6794000  

fax:  210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 6ΙΟΗΩΗ8-07Ο



 

δεδομένη τη σημερινή οικονομική κρίση να επωμισθούν τα έξοδα φιλοξενίας των παιδιών τους σε παιδικές 

κατασκηνώσεις.  

Η επιλογή των παιδιών θα γίνει από ειδική επιτροπή του Δήμου που έχει οριστεί με την 

υπ΄αριθμ.73/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΠΤΟΩΗ8-5Μ9)  με βάση τα κριτήρια που 

έχουν οριστεί με την ίδια απόφαση. 

Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού συνέταξε την υπ’ αριθμ.5/2018 

μελέτη για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 67.702,50 €, η οποία καταχωρήθηκε 

στο ΚΗΜΔΗΣ ως πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 18REQ002960901 2018-04-18 

Με την υπ’ αριθμ.86/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΗΜΣΩΗ8-ΗΡΩ) εγκρίθηκε η 

δαπάνη και ψηφίστηκε πίστωση 67.702,50  σε βάρος του ΚΑ 15.6474.0002, του προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμου του οικονομικού έτους 2018. 

Με την υπ’ αριθμ.120/2018 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε: την παροχή της 

υπηρεσίας: «Έξοδα φιλοξενίας παιδιών απόρων δημοτών και κατοίκων του Δήμου σε παιδικές 

κατασκηνώσεις», με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ.5/2018 

μελέτης της  Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και τα λοιπά 

έγγραφα της σύμβασης και καθόρισε τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού.  

Βάσει αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ.5993/17-05-2018 διακήρυξη Δημάρχου, η οποία 

καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ κατά την ίδια ημερομηνία (ΑΔΑΜ:18PROC003114304). 

Η περίληψη διακήρυξης αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 6ΛΨ1ΩΗ8-ΦΟΑ) και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη κανονικά την 01-06-2018, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11.00 π.μ. έως ώρα 

11.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής η οποία συνέταξε και υποβάλλει για έγκριση το συνταχθέν την 

04/06/2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«Στο Ψυχικό  σήμερα την 1 Ιουνίου  2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 

του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 268/7-12-2017  απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν 

ενώπιον της ή στο πρωτόκολλο του Δήμου, στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

παροχή της υπηρεσίας «’Εξοδα φιλοξενίας παιδιών απόρων δημοτών και κατοίκων του Δήμου σε 

παιδικές κατασκηνώσεις» (Αριθμ. Διακήρυξης 5993/17-5-2018) 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Ευστάθιος Ρεστέμης Πρόεδρος 

2) Παύλος  Τσιμογιάννης,  Τακτικό μέλος 

3) Ελένη  Ελένη Τακτικό  μέλος 
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1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 11:00 π.μ. την παραλαβή των φακέλων των  προσφορών . 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ώρα  11.30 π.μ. ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν 

μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης του  ενός  και 

μοναδικού υποβληθέντος  φακέλου στην  Επιτροπή. Στο  πρωτόκολλο του  Δήμου  δεν  είχε  υποβληθεί 

κανένας φάκελος. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση. 

2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της κατατεθείσας προσφοράς (σφραγισμένος 

φάκελος κ.λ.π). η οποία υποβλήθηκε σε σφραγισμένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η 

διακήρυξη στο άρθρο 6.  Συγκεκριμένα,  προσφορά υπέβαλε  ο εξής: 

Α/Α Επωνυμία 

1. «ΝΙΚ. ΑΘ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΗΜ. ΑΝ. ΣΑΜΑΚΛΗ Ο.Ε. 

3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε πρώτα τον κυρίως φάκελο προσφοράς,  το φάκελο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, μονογράφησαν δε και 

σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά 

φύλλο. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι η εταιρεία «ΝΙΚ. ΑΘ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΗΜ. ΑΝ. 

ΣΑΜΑΚΛΗ Ο.Ε. υπέβαλε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα  με  την  5993/17-5-2018 Διακήρυξη 

Συνοπτικού  διαγωνισμού. 

4. Η Επιτροπή κατόπιν προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της   παραπάνω εταιρείας η 

οποία είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και 

γίνεται αποδεκτή. 

5. Ακολούθησε η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, του μοναδικού προσφέροντος που έγινε δεκτός  

κατά τα παραπάνω, η οποία έχει  ως εξής: 

Α/Α Επωνυμία  Οικονομική προσφορά σε 

ευρώ 

 

1. «ΝΙΚ. ΑΘ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΗΜ. ΑΝ. 

ΣΑΜΑΚΛΗ Ο.Ε. 

25,50 ευρώ ανά άτομο ανά 

ημέρα για φιλοξενία, 

ψυχαγωγία και σίτιση 

συμπεριλαμβανομένων των 

τυχόν κρατήσεων, φόρων και 
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του αναλογούντος ΦΠΑ 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθ. 5993/17-5-2018 Διακήρυξη Δημάρχου  

2. την υποβληθείσα προσφορά 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή: 

Την ανάδειξη της εταιρείας «ΝΙΚ. ΑΘ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΗΜ. ΑΝ. ΣΑΜΑΚΛΗ Ο.Ε. ως προσωρινού 

αναδόχου της παροχής της υπηρεσίας  «Έξοδα φιλοξενίας παιδιών απόρων δημοτών και κατοίκων του 

Δήμου σε παιδικές κατασκηνώσεις»  γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 

διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και εντός των ορίων της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης της αρ. 

5/2018 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού».   

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες 

τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση 

των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή 

ειδικούς επιστήμονες». 

Βάσει των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει: 

1. Το από 4/6/2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και 

2. Την ανάδειξη της εταιρείας «ΝΙΚ. ΑΘ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΗΜ. ΑΝ. ΣΑΜΑΚΛΗ Ο.Ε.», ως προσωρινού 

αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Έξοδα φιλοξενίας παιδιών απόρων 

δημοτών και κατοίκων του Δήμου σε παιδικές κατασκηνώσεις» αντί ποσού 25,50 € ανά άτομο ανά ημέρα για 

φιλοξενία, ψυχαγωγία και σίτιση, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν κρατήσεων, φόρων και του αναλογούντος 

ΦΠΑ. 

Επισημαίνεται ότι ο κάθε γονέας θα καταβάλει μια συμβολική συμμετοχή (:4,50 ευρώ) ανά ημέρα σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.5/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & 

Αθλητισμού του Δήμου. 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδαφ.ε΄ του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, 

4. Την υπ΄αριθμ.73/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

5. Τις υπ’ αριθμ. 268/7-12-2017, 86/2018 και 120/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

6. Την υπ’ αριθμ.5/2018 μελέτη της  Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, 
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7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.5993/17-05-2018 διακήρυξη Δημάρχου, 

8. Την μοναδική υποβληθείσα προσφορά, 

9. Το από 4/6/2018 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

1. το από 4/6/2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και 

2. την εταιρεία «ΝΙΚ. ΑΘ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΗΜ. ΑΝ. ΣΑΜΑΚΛΗ Ο.Ε.», ως προσωρινού αναδόχου 

του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Έξοδα φιλοξενίας παιδιών απόρων 

δημοτών και κατοίκων του Δήμου σε παιδικές κατασκηνώσεις» αντί ποσού 25,50 € ανά άτομο ανά 

ημέρα για φιλοξενία, ψυχαγωγία και σίτιση, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν κρατήσεων, φόρων και 

του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Επισημαίνεται ότι ο κάθε γονέας θα καταβάλει μια συμβολική συμμετοχή (:4,50 ευρώ) ανά ημέρα 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.5/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 162/2018 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 14ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

8ην Ιουνίου 2018. 

Ψυχικό, 12-6-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος 

 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 
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