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Από το πρακτικό της με αριθ. 18ης/2020 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  131 

 

Θέμα:   Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής , τεχνικών προσφορών για τον διαγωνισμό 

«Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας». 

 

Σήμερα την 16η  του μήνα  Σεπτεμβρίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και  ώρα  09:00, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄πρωτ.:  16471/11-09-2020 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» και τις υπ' αριθμ. 

Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των 

συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της 

Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-

2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου 

αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] και την 

18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων 

νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  

του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών βρέθηκαν παρόντα  

πέντε (5)  ήτοι: 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης  (τακτικό μέλος 

 

Απόντες:    κ. κ  Δήμητρα Δούμουρα   (τακτικό  μέλος)  -  Μιχάλης Σελέκος   (τακτικό μέλος) -  Απόστολος Θεοφίλης 

(τακτικό μέλος)  -  Θεόδωρος Σπηλιόπουλος  (τακτικό μέλος). 

 

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Μεταβολές:  

- Πριν τη συζήτηση του 1
ου

 θέματος  της τακτικής  συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την εκτός  

ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων  ως κατεπείγοντα: 1.  Λήψη απόφασης για την οριστική ανακήρυξη 

Αναδόχων της υπηρεσίας με τίτλο: "Παροχή ειδικών τηλεφωνικών συνδέσεων" σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 00.6222.0001 

"Tηλεφωνικά, Τηλεγραφικά & Τηλετυπία Τέλη Εσωτερικού"- Χρονική Διάρκεια Υπηρεσιών: 24 μήνες"  2. Λήψη 

απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού Επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασία, για την εκποίηση των 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου με τελικό σκοπό την  παράδοση σε 
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εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ.  3. Έγκριση έκδοσης χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής και ορισμός 

υπολόγου, για πληρωμή παραβόλων οικοδ. αδειών, τακτοποιήσεων, πυροσβεστικής, ενστάσεων, κτηματολογίου. 

   -Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα – εγκρίνει ( για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου) την ένταξη 

των ΕΗΔ θεμάτων και τη συζήτησή τους ως 1
ο
 , 2

ο
 και 3

ο
  θέμα αντίστοιχα  στην ημερησία διάταξη (Ν. 3852/2010 

άρθρο 75  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18). 

 -Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής:  τα  ΕΗΔ 

θέματα, ως  1
ο
 , 2

ο
 και 3

ο
  θέμα  ΗΔ και  το  1

ο
 , 2

ο
 , 3

ο
 , 4

ο
, 5

ο
 και 6

ο
 θέμα   της  ΗΔ  σε  4

ο
 , 5

ο
 ,  6

ο
 , 7

ο
,  8

ο
,  και  9

ο
 

θέμα  ΗΔ  αντίστοιχα. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 5
ο 
  (πλέον)  θέμα  έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε. τα εξής : 

 

-Την  υπ΄αριθμ. 89/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Διενέργειας, Καθορισμός του 

Τρόπου Εκτέλεσης – Έγκριση Όρων & Tεχνικών Προδιαγραφών για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης 

Πράξης: «Παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» σε 

βάρος του Κ.Α.Ε. 30.6142.0037 οικ. έτους 2020». 

 

   -Το  υπ΄ αριθ.  16004/07-09-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ  το οποίο αναφέρει:                                                       

 

    Σας αποστέλλουμε το Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών Συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών 

προσφορών για το Διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας» 

 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.   

 

Το υπ’ αριθμ.  15519/01-09-2020  Πρακτικό της Επιτροπής  Διεξαγωγής  Διαγωνισμών 

 

 

Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού  

 

    Στο Χαϊδάρι, Σήμερα την 1
η
 Σεπτεμβρίου   2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

στην Αίθουσα του Δ.Σ  η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/16, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 143/24-12-2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου 

(ΑΔΑ: 63Ν0ΩΗ3-2ΘΥ), για να διενεργήσει το διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την 

εκπόνηση του  Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας»  όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΣΣΗΔΔ.112/21-

08-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 

1) Ψαρινόπουλος  Νικόλαος (Πρόεδρος) 

2) Κατρανάρας Αναστάσιος (Τακτικό Μέλος) 

3) Αλεξανδρή Ελένη (Τακτικό Μέλος) 

 

Μέχρι την λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.  

                                                                            Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1) Ψαρινόπουλος  Νικόλαος (Πρόεδρος) 

2) Κατρανάρας Αναστάσιος (Τακτικό Μέλος) 

3) Αλεξανδρή  Ελένη (Τακτικό Μέλος 
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 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη το υπ΄αριθμ.  15519/01-09-2020  Πρακτικό   

και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 14 

παρ. 1 του Ν.4625/19,  συζήτησε το θέμα. 

 

Συνεπώς σε σύνολο παρευρισκομένων και ψηφισάντων (5) Μελών  η Οικονομική Επιτροπή, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

 

Εγκρίνει το αριθμ.: 15519/01-09-2020  Πρακτικό διενέργειας (όπως εμφανίζεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας) 

διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του  Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» 

και κηρύσσει αυτόν άγονο λόγω μη κατάθεσης προσφορών.  

   

 

                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  16-09-2020 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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