
 

 

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  8Ο Η.Δ. 

Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου:  

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ Δ.Ε.Ψ.», στον 2ο μειοδότη. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος λέγει ότι:  

      Με την υπ’ αριθμόν 134/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 13-06-17 πρακτικό 

της διαδικασίας του διαγωνισμού που αφορά το έργο με τίτλο: “Εγκατάσταση ανελκυστήρα στο κτίριο 

Μπενετάτου Δ.Ε.Ψ.” σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4412/2016. Με την υπ’ αριθμόν 10919/14-07-2017 

ανακοίνωση η επιτροπή διαγωνισμού κοινοποίησε την απόφαση έγκρισης του πρακτικού της δημοπρασίας σε 

όλους τους συμμετέχοντες με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της 

χρονικής προθεσμίας για προδικαστική προσφυγή κατά της απόφασης 134/2017 και ως αυτό ορίζεται στο 

άρθρο 127 του Ν.4412/2016, με το υπ’ αριθμόν 11792/28-07-17 έγγραφο της υπηρεσίας έγινε πρόσκληση της 
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προσωρινής μειοδότριας για την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 103 του ιδίου νόμου. 

Με το υπ’ αριθμόν 12343/09-08-2017 διαβιβαστικό, η προσωρινή ανάδοχος «ΤΗΚ Α.Ε.» κατέθεσε 

σφραγισμένους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.  

Με την υπ’ αριθμ. 189/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση αποτελέσματος της εν 

λόγω δημοπρασίας στην  «ΤΗΚ Α.Ε.». Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3050/09-03-2018 έγγραφό της η «ΤΗΚ 

Α.Ε.» δήλωσε παραίτηση από τον διαγωνισμό λόγω λήξης ισχύος της προσφοράς της.  

Με την υπ’ αριθμ. 92/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε στον 2ο μειοδότη «Ανδρέας Γ. 

Βρυώνης» η ανάθεση του έργου.  Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5665/10-05-2018 διαβιβαστικό, η νέα προσωρινή 

ανάδοχος «Ανδρέας Γ. Βρυώνης» κατέθεσε εμπρόθεσμα στην υπηρεσία σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών. 

     Με την νόμιμη και εμπρόθεσμη προσκόμιση των δικαιολογητικών από την προσωρινή μειοδότρια εταιρεία 

και τον έλεγχο αυτών από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, συντάχθηκε Πρακτικό το οποίο και σας 

διαβιβάζεται για επικύρωση σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016.  

     Με την 135/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση του αποτελέσματος του 

ανοιχτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: “Εγκατάσταση ανελκυστήρα στο κτίριο Μπενετάτου Δ.Ε.Ψ.” 

Την χρονική στιγμή που πάρθηκε η 135/2018 απόφαση, στον Κ.Α. 30.7321.0015 του εν λόγω 

έργου υπήρχαν 55.201,00€ όμως η προσφορά του 2ου μειοδότη ήταν και είναι 62.100,00€. Για τους ως 

άνω λόγους αναγκαστήκαμε να κάνουμε τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (απόφαση Δ.Σ. 58/2018 αρ. 

πρωτ. 5367/3-5-2018) και Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού (απόφαση Δ.Σ. 59/2018 αρ πρωτ. 5317/2-5-

2018) ώστε να ενισχύσουμε τον Κ.Α. 30.7321.0015 κατά 6.899,00€. Με την υπ’ αριθμ. 161/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκε πίστωση 62.100,00€ στον εν λόγω Κ.Α. και με την 7315/14-06-2018 ΑΑΥ 

εγκρίθηκε πίστωση 62.100,00€. 

     Για τους ως άνω λόγους θεωρούμε την υπ’ αριθμ. 135/2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής άκυρη και με την παρούσα εισήγηση ζητούμε εκ νέου την κατακύρωση στον 2ο 

μειοδότη. 

Κατόπιν των ανωτέρω υπόψη σας θέτω το εν λόγω Πρακτικό με όλα τα σχετικά στοιχεία ελέγχου, το οποίο 

έχει ως ακολκούθως: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  

 

 

Νέο Ψυχικό 22/06/2018 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ    

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΤΕΡΤΣΕΤΗ 44, 154 51, Ν. ΨΥΧΙΚΟ 

Επιτροπή Διαγωνισμού 

  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 2ου ΜΕΙΟΔΟΤΗ 
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Του έργου : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ Δ.Ε.Ψ.» με συνολικό προϋπολογισμό 
90.000,00 € ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α 24 %. 

Στο Νέο Ψυχικό σήμερα, την 22η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 
π.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία του 1ου ορόφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Φιλοθέης – Ψυχικού οι  κάτωθι: 

1. Βαλής Στυλιανός ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος 

2. Ευαγγελόπουλος Ευθύμιος ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, ως μέλος 

3. Δεληγιώργη Αγγελική ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών, ως μέλος 

που αποτελούν την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του ανωτέρω έργου σύμφωνα με την με αριθμό 87/10-5-2017 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 2ου ΜΕΙΟΔΟΤΗ: 

 Με το 13-06-2017 πρακτικό αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη του 
έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ Δ.Ε.Ψ.», η Επιτροπή Διαγωνισμού πρότεινε την  
διαγωνιζόμενη εταιρεία με την επωνυμία : «ΤΗΚ Α.Ε.», ως προσωρινή ανάδοχο. 

 Με την υπ’ αριθμόν 134/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 13-06-2017 1ο 
πρακτικό του διαγωνισμού του έργου. 

  Με την  189/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση αποτελέσματος της εν λόγω 
δημοπρασίας στην  «ΤΗΚ Α.Ε.». 

 Με το 3050/09-03-2018 έγγραφό της η «ΤΗΚ Α.Ε.» δήλωσε παραίτηση από τον διαγωνισμό λόγω λήξης 
ισχύος της προσφοράς της.  

Με την 92/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε στον 2ο μειοδότη η ανάθεση του έργου.   

 Με το υπ’ αριθμόν 7817/22-06-2018 διαβιβαστικό, η νέα προσωρινή ανάδοχος «Ανδρέας Γ. Βρυώνης» 
κατέθεσε εμπρόθεσμα στην υπηρεσία σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών. 

 Η Επιτροπή του Διαγωνισμού συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του ως άνω 

φακέλου και τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν. Συνεπώς μετά την 

αποσφράγιση του φακέλου και την μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή του 

Διαγωνισμού τα κατέγραψε ως κάτωθι : 

 Βεβαίωση πτυχίου  

 Υπεύθυνες Δηλώσεις 22Α1, 22 Α4, 22 Α9 & 22Γ 

 Φορολογική ενημερότητα  

 Ασφαλιστική ενημερότητα  

 Ασφαλιστική ενημερότητα για έργο 

 Βεβαίωση ανεκτέλεστου έργου  

 Ασφαλιστική ενημερότητα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Βρυώνης Αντρέας  

 Ασφαλιστική ενημερότητα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Μπιτούνης Αλέξανδρος 

 Βεβαίωση ΤΕΕ 

 Βεβαίωση ΤΕΕ πειθαρχικού Βρυώνης Αντρέας 

 Βεβαίωση ΤΕΕ Μπιτούνης Αλέξανδρος  

 Βεβαίωση ΤΕΕ πειθαρχικού Μπιτούνης Αλέξανδρος 

 Έγγραφο πρωτοδικείου για 22Α4 

 Βεβαίωση ΠΕΔΜΕΔΕ Βρυώνης 

 Βεβαίωση ΠΕΔΜΗΕΔΕ Βρυώνης 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου Βρυώνης Αντρέας. 
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά τον απαιτούμενο έλεγχο, απεφάνθη ότι τα ως άνω δικαιολογητικά είναι 

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

Για την διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

                                      Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΒΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ    ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

      ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

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 του Ν.3852/2010, 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 98, 103, 105 και 127 του Ν.4412/2016, 

4. Τις υπ’ αριθμ. 134/2017, 189/2017,  92/2018, 135/2018 και 161/2018 αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής, 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10919/14-07-17 ανακοίνωση της επιτροπής διαγωνισμού, 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11792/28-07-2017 Πρόσκληση της Υπηρεσίας, 

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12343/09-08-2017 έγγραφο της εταιρείας «ΤΗΚ Α.Ε.» με τα συνημμένα σ΄ αυτό 

δικαιολογητικά, 

8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3050/09-03-2018 έγγραφό της «ΤΗΚ Α.Ε.» περί παραίτησης από τον διαγωνισμό, 

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5665/10-05-2018 έγγραφο της εταιρείας «Ανδρέας Γ. Βρυώνης» με τα 

συνημμένα σ΄ αυτό δικαιολογητικά, 

10. Τις υπ’ αριθμ. 58/2018 και 59/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, 

11. Το από 22/06/2018 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

α) Εγκρίνει το από 22/06/2018 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής περί ελέγχου δικαιολογητικών 2ου μειοδότη, 

σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 και  

β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοιχτού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 13/06/2017, για την 

ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την κατασκευή του έργου με τίτλο: “Εγκατάσταση ανελκυστήρα στο 

κτίριο Μπενετάτου Δ.Ε.Ψ.”, κατά την οποία 2η μειοδότρια αναδείχθηκε η εταιρεία με την επωνυμία 

«Ανδρέας Γ. Βρυώνης» που προσέφερε τη 2η μεγαλύτερη έκπτωση, με μέσο ποσοστό έκπτωσης τριάντα 

ένα τοις εκατό (31,00%), επί των τιμών του εγκεκριμένου τιμολογίου στον προϋπολογισμό της μελέτης του 

έργου και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προβεί στην υπογραφή της σχετικής εργολαβικής σύμβασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 186/2018 
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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 
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