
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 2αν του μηνός  Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14:00΄, 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8111/28-6-2018 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,  

4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,  

5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία,  

6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο, απόντα,    

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  4Ο Η.Δ. 

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης του φακέλου προσφοράς για την απευθείας 

ανάθεση με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 

διαγωνισμού, για την παροχή της υπηρεσίας: «Επισκευή Σαρώθρων», μέχρι της αναδείξεως νέου 

αναδόχου, για λόγους κατεπείγοντος. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος λέγει ότι:  

 Με την υπ’ αρ.123/2018 απόφασή της (ΑΔΑ: 6ΥΔ5ΩΗ8-ΑΡΖ), η Οικονομική Επιτροπή διαπίστωσε ότι 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, που καθιστούν νόμιμη και 

αναγκαία την απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 

διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Επισκευή Σαρώθρων», σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.0001  με 

τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων και φορτωτών» του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού 
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έτους 2018, μέχρι του ποσού των 18.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 22.320,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δεδομένου ότι η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας κρίνεται απολύτως 

αναγκαία για την διασφάλιση του μείζονος αγαθού της δημόσιας υγείας αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας 

των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών. 

Επισημαίνεται ότι με την υπ’ αρ.19/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΙΟ2ΩΗ8-ΣΗΖ) ο 

ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή 

του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 424.400,00 € πλέον του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, κηρύχθηκε άγονος για το τμήμα 2: «Επισκευή Σαρώθρων». 

Σε εφαρμογή της υπ’ αρ.123/2018 απόφασης, αναρτήθηκε μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) η υπ’ αρ.πρωτ.6878/06-06-2018 πρόσκληση σε διαπραγμάτευση με τους 

εξής υποψηφίους αναδόχους, οι οποίοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

προς παροχή υπηρεσίας:  1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 2. Μ.ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ-

Ι.ΣΠΑΝΟΣ Ο.Ε. 3. ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ και η σχετική ηλεκτρονική διαπραγμάτευση έλαβε αύξοντα αριθμό 

συστήματος 60321.   

  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων προσφοράς, έγινε στις 22/06/2018 και ώρα 11.00 π.μ., μέσω των 

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

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Ακολούθως η αρμόδια Επιτροπή, συνέταξε και υποβάλλει για έγκριση το υπ’ αρ.πρωτ.7881/22-06-2018  

πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των φακέλων προσφοράς, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«Στο Ψυχικό, σήμερα 22-6-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού 

Μαραθωνοδρόμου 95, στo γραφείo Προμηθειών του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, συνεδρίασε η επιτροπή 

διεξαγωγής διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και εργασιών/υπηρεσιών μηχανολογικού 

εξοπλισμού που συστήθηκε με την υπ’ αριθ. 288/2017 απόφαση Οικονομικής επιτροπής, προκειμένου να 

αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ. 60321 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της 

με αριθμό 6878/6-6-2018 πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση Δημάρχου, για την παροχή της υπηρεσίας 

«Επισκευή Σαρώθρων», προϋπολογισμού 18.000,00  € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (= 4.320,00 ευρώ), 

ήτοι συνολικής συμβατικής αξίας 22.320,00 ευρώ. 

 Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

1. Αναπληρωτής Πρόεδρος, Λαφτσής Παναγιώτης 

2. Τακτικό Μέλος, Μπενέτος Στέφανος 

3. Τακτικό Μέλος, Παραμπάτη Αικατερίνη 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθμό 6878/6-6-2018 πρόσκληση Δημάρχου προς τους κάτωθι 

υποψήφιους αναδόχους: 

-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., Ιερά Οδός 162, Αιγάλεω, Τ.Κ. 12242  

-Μ.ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ-Ι.ΣΠΑΝΟΣ Ο.Ε., Γέρακα 58Α, Γέρακας, Τ.Κ. 153 44  

-ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ, Φιλικής Εταιρείας 46, Παιανία, Τ.Κ. 19002 

σε διαπραγμάτευση για τη «Επισκευή Σαρώθρων» και το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω πρόσκληση σε 

διαπραγμάτευση, σημειώνει τα εξής : 

Η διαδικασία με διαπραγμάτευση της προαναφερόμενης πρόσκλησης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής 
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σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 60321. Η 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με την πρόσκληση η 18/06/2018 και ώρα 

17:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 22/06/2018 και ώρα 11:00:00. 

Στη συνέχεια η επιτροπή συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό 

κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τη διαπραγμάτευση με Α/Α συστήματος 60321 και διαπίστωσε 

ότι αφενός η διαδικασία με διαπραγμάτευση ήταν χαρακτηρισμένη από το σύστημα ως «κλειδωμένη» και 

αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα μόνο μία προσφορά από τον υποψήφιο ανάδοχο   

 

α/α Προμηθευτής Ημ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

1 ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ, ΙΩΑΝΝΗΣ 14/06/2018 11:15:04 

 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόμενό της προσφοράς. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους 

απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του 

συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου 

να αποσφραγισθεί η μοναδική προσφορά. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά 

αποσφραγίσθηκε με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο της.  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η επιτροπή διαπίστωσε ότι έχει λάβει από το 

σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α συστήματος : 

 

 Προμηθευτής Α/Α  προσφοράς 

συστήματος 

Κατηγορία εργασιών 

1 ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ, ΙΩΑΝΝΗΣ 99783 Επισκευή Σαρώθρων 

 

 

Επίσης, αναφορικά με το περιεχόμενο της προσφοράς η Επιτροπή επισημαίνει ότι αυτή περιελάμβανε διάφορα 

επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία, οι ονομασίες των οποίων εξήχθησαν από το σύστημα και έχουν 

αναλυτικά ως εξής : 

 

Επωνυμία Προμηθευτή: ΣΙΔΕΡΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ 

Α/Α Συστήματος: 60321 
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Τίτλος - Αριθμός Διακήρυξης: Διαπραγμάτευση 6878/06-06-2018 

Αριθμός Προσφοράς: 99783 

 

        ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ.pdf 

ΟΧΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO.pdf ΟΧΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ.pdf 

ΟΧΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ ΟΑΕΕ 

(ΕΦΚΑ) 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ 

ΟΑΕΕ (ΕΦΚΑ) 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ ΟΑΕΕ.pdf 

ΟΧΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ ΙΚΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ 

ΙΚΑ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑΣ ΙΚΑ.pdf 

ΟΧΙ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.pdf 

ΟΧΙ 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΝΕΟ.pdf ΟΧΙ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

ΕΔΡΑΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΔΡΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

ΕΔΡΑΣ.pdf 

ΟΧΙ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(signed).pdf 

ΝΑΙ 

ΥΠ.Δ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΥΠ.Δ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΥΠ.Δ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ(signed).pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠ.Δ.ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΥΠ.Δ.ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΥΠ.Δ.ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(signed).pdf 

ΟΧΙ 

ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ.pdf ΟΧΙ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠ.Δ.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠ.Δ.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠ. Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ(signed).pdf 

ΟΧΙ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

ΨΗΦΙΑΚΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΑ 

ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΑ 

ΥΠΟΓ.(signed).pdf 

ΟΧΙ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

Α/

Α 

Α/Α 

Γρα

μ. 

ΕΙΔΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 (€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Η ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ % 

ΠΟΣ

Ο 
 

1  1 50110000-9  

Επισκευή 

σαρώθρων 

Απροσδι

όρισ. 

1 14400 14.400,00 24 3.456,0

0 

17.856,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 14.400,00  3.456,0

0 

17.856,00 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 14.400,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ  ΕΥΡΩ. 

Αφού η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά εγκαίρως 

και προσηκόντως και στη συνέχεια προσκομίστηκαν και σε έντυπη μορφή εντός προθεσμίας τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής προσφοράς στην αρμόδια υπηρεσία του 

Δήμου, προχώρησε σε έλεγχο εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής που κατατέθηκε στο Διαγωνισμό. 

Συγκεκριμένα, η επιτροπή απέστειλε το υπ’ αριθ. 7868/22-6-2018 έγγραφο στο πιστωτικό ίδρυμα που την 

εξέδωσε για έλεγχο αυτής, το οποία και βεβαίωσε την εγκυρότητά της. 

Στη συνέχεια η επιτροπή από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπίστωσε τα εξής: 

Η εταιρεία ΣΙΔΕΡΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ με Α/Α προσφοράς συστήματος 99783, πληρούσε όλους 

τους όρους της πρόσκλησης και προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 20% επί της ενδεικτικής δαπάνης εργασιών 

και ανταλλακτικών, το οποίο θα εφαρμόζεται σε όλο το φάσμα εργασιών, τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και 

την εργατοώρα της κατηγορίας. 
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Η επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της κατακύρωσης του αποτελέσματος  της ηλεκτρονικής 

διαπραγμάτευσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Επισκευή Σαρώθρων» στην εταιρεία 

ΣΙΔΕΡΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ, η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 20% επί της ενδεικτικής δαπάνης 

εργασιών και ανταλλακτικών, το οποίο θα εφαρμόζεται σε όλο το φάσμα εργασιών, τα απαιτούμενα 

ανταλλακτικά και την εργατοώρα της κατηγορίας». 

Βάσει των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή: 

 

1. Να εγκρίνει το υπ’ αρ.πρωτ.7881/22-06-2018  πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης του φακέλου 

προσφοράς της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Επισκευή 

Σαρώθρων». 

2. Να αποφασίσει για την κατακύρωση του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, για την 

παροχή της υπηρεσίας: «Επισκευή Σαρώθρων» στον ΣΙΔΕΡΗ Ι. ΜΙΧΑΛΗ, Λ. Λαυρίου 97-Γλυκά Νερά 

Τ.Κ. 153 54, ΑΦΜ: 115308694, ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ο οποίος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 20% επί 

της ενδεικτικής δαπάνης εργασιών και ανταλλακτικών της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσίας, το οποίο 

θα εφαρμόζεται σε όλο το φάσμα εργασιών, τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και την εργατοώρα, μέχρι 

του ποσού των 18.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., ήτοι του συνολικού ποσού των 22.320,00 € και της 

αναδείξεως νέου αναδόχου για την ως άνω παροχή υπηρεσίας. 

 

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. 1δ του Ν.3852/2010, 

3. Τις υπ’ αρ.123/2018 και 19/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

4. Την υπ’ αρ.πρωτ.6878/06-06-2018 πρόσκληση Δημάρχου,  

5. Το υπ’ αρ.πρωτ.7881/22-06-2018 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει το υπ’ αρ.πρωτ.7881/22-06-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης του φακέλου 

προσφοράς της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Επισκευή 

Σαρώθρων». 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, για την παροχή της υπηρεσίας: 

«Επισκευή Σαρώθρων» στον ΣΙΔΕΡΗ Ι. ΜΙΧΑΛΗ, Λ. Λαυρίου 97-Γλυκά Νερά Τ.Κ. 153 54, ΑΦΜ: 

115308694, ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ο οποίος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 20% επί της ενδεικτικής 

δαπάνης εργασιών και ανταλλακτικών της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσίας, το οποίο θα 

εφαρμόζεται σε όλο το φάσμα εργασιών, τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και την εργατοώρα, μέχρι του 

ποσού των 18.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., ήτοι του συνολικού ποσού των 22.320,00 € και της αναδείξεως 

νέου αναδόχου για την ως άνω παροχή υπηρεσίας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 182/2018 
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 18ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

2αν Ιουλίου 2018. 

Ψυχικό, 5-7-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 
 

ΑΔΑ: 7Χ5ΝΩΗ8-53Σ


		2018-07-19T09:09:59+0300
	Athens




