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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της με αριθ. 24 /2020 Τακτικής - δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 213

Θέμα:

Μερική ακύρωση της υπ’ αριθμ. 132/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και σύνταξη νέου
Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο
«Συντήρηση, Επισκευή και συναφών προμηθειών για το σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων έργου
του Δήμου για τα έτη 2020-2021», μόνον για τις ομάδες: 3 (Προμήθεια ελαστικών) και 4 (Εργασίες
Συντήρησης & Επισκευής Ελαστικών), κατόπιν της υπ΄αριθμ. 1444/2020 Απόφασης του 6ου Κλιμακίου
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Σήμερα την 30η του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα με ώρα έναρξης στις 11:00
και ώρα λήξης στις 13:00, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από
την υπ΄ πρωτ.: 21980/26-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-062010) – «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» β)
την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και
άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το
άρθρο 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) 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»] 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.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών
συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα επτά (7) μέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)
Θεόδωρος Σπηλιόπουλος (τακτικό μέλος).

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος) - Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος)
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών
συμμετείχαν (7) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Μεταβολές:
-Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε δια περιφοράς
τα μέλη για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως κατεπείγον: 1) . Έγκριση υποβολής πρότασης
με τίτλο «Σύνταξη Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Χαϊδαρίου», προς το ΠΡΑΣΙΝΟ
ΤΑΜΕΙΟ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 7970/16-11-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης: ΣΦΗΟ-2020), στον Άξονα
Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020.
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-Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται το 10ο θέμα της ημερησίας διάταξης.

Μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής – κατά πλειοψηφία– εγκρίνουν την
ένταξη του ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του μετά το τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων, ως 15ο θέμα, της ημερησίας
διάταξης . (Ν. 3852/2010 άρθρο 75 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
κατόπιν του από 25-11-2020 εισηγητικού σημειώματος της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης Προμηθειών,
συνοδευόμενο με το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 21918 /25.11.2020 πρακτικό της εν λόγω Επιτροπής, προτείνοντας την έγκρισή του,
όπως παρακάτω:
Εισηγητικό σημείωμα:
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Πρακτικού»
ΣΧΕΤΙΚΑ:
α) απόφαση υπ’ αρ. 1444/2020 του 6ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
β) υπ’ αρ. πρωτ. 21918/25-11-2020 οικ. Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προμηθειών του
Δήμου.
Παρακαλούμε για την έγκριση του ανωτέρω β) σχετικού Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης
Προμηθειών με θέμα:
«Μερική ακύρωση της υπ’ αριθμ. 132/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και σύνταξη νέου Πρακτικού
αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο «Συντήρηση, Επισκευή και
συναφών προμηθειών για το σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου για τα έτη 2020-2021», μόνον
για τις ομάδες: 3 (Προμήθεια ελαστικών) και 4 (Εργασίες Συντήρησης & Επισκευής Ελαστικών), κατόπιν της
υπ΄αριθμ. 1444/2020 Απόφασης του 6ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.»
Το αριθ. 21918/25-11-2020 οικ. Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προμηθειών.
ΘΕΜΑ: Μερική ακύρωση της υπ’ αριθμ. 132/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και σύνταξη νέου
Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο «Συντήρηση,
Επισκευή και συναφών προμηθειών για το σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου για τα έτη
2020-2021», μόνον για τις ομάδες: 3 (Προμήθεια ελαστικών) και 4 (Εργασίες Συντήρησης & Επισκευής
Ελαστικών), κατόπιν της υπ΄αριθμ. 1444/2020 Απόφασης του 6ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών.
ΣΧΕΤΙΚΑ: Αριθμός απόφασης 1444/2020 του 6ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
Ιστορικό:
Με την υπ’ αριθμ. 132/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ. 16142/08-09-2020
πρακτικό αξιολόγησης των «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου», στο οποίο η αρμόδια
επιτροπή γνωμοδοτούσε για τον ορισμό της εταιρείας «ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.» ως οριστικό ανάδοχο για τις ομάδες:
3 (Προμήθεια ελαστικών) και 4 (Εργασίες Συντήρησης & Επισκευής Ελαστικών) για τον Ανοικτό Διαγωνισμό με
τίτλο «Συντήρηση, Επισκευή και συναφών προμηθειών για το σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων έργου
του Δήμου για τα έτη 2020-2021».
Μετά την κοινοποίηση της απόφασης αυτής στους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, κατατέθηκε την 02/10/2020
από την εταιρεία «ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ» στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών η υπ’ αριθμ.
1399 ένσταση.
Η Αρχή εξέτασε την προσφυγή και την έκανε δεκτή, εκδίδοντας την υπ΄αριθμ. 1444/2020 Απόφαση του 6ου
Κλιμακίου.
*********
Συνεπώς, κατόπιν της έκδοσης της ανωτέρω σχετικής (υπ’ αριθμ. 1444/2020) απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ» κατά της υπ’ αριθμ. 132/16-09-2020
Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του υπ’ αριθμ. 16142/08-09-2020 πρακτικού της Επιτροπής
Διενέργειας – Αξιολόγησης Προμηθειών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προμηθειών του Δήμου μας
συνήλθε εκ νέου σήμερα Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10.00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα και αποφάσισε
τη σύνταξη του παρόντος νέου Πρακτικού, με το οποίο εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας
να:
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 κηρύξει έκπτωτη την εταιρεία «ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.»
 κηρύξει ως προσωρινό ανάδοχο για την Ομάδα 3 (Προμήθεια ελαστικών) και την Ομάδα 4 (Εργασίες
Συντήρησης & Επισκευής Ελαστικών) την εταιρεία «ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ», η οποία κατέθεσε την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την Ομάδα 3 - Προμήθεια
ελαστικών και τη μεγαλύτερη τελική έκπτωση ανά ώρα εργασίας για την Ομάδα 4 – Εργασίες Συντήρησης
& Επισκευής Ελαστικών, ως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 102_1,2,3 /2020 μελέτη της
Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων και σύμφωνα με το υπ’
αριθμ 14070/6-8-2020 Πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Αξιολόγησης
(σχετικές διατάξεις παρ. 3 άρθρο 106 του ν. 4412/2016).
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ως Πρόεδρος
ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ως μέλος
ΠΕΡΣΙΜΙΝΤΖΗ ΣΟΦΙΑ, ως μέλος
Η Οικονομική Επιτροπή ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη το αριθ. Πρωτ.: 21918/25-11-2020
Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, την υπ΄αριθμ. 132/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης
πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικών αναδόχων, την υπ΄αριθ. 118/2020 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκριση Πρακτικών 1ου & 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ και Ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων, την
υπ΄αριθ. 72/2020 προγενέστερρη Απόφασή της, περί καθορισμού όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών του
Ανοικτού άνω των ορίων ανωτέρω Διαγωνισμού και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 και ως σήμερα ισχύει.
Ακολούθησε η ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων , η
οποία έχει ως εξής: Ο Πρόεδρος κ. Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά μέλη) Εμμανουήλ
Πετούσης, Ελένη Μπέλα, Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης , Δήμητρα Δούμουρα και Θεόδωρος
Σπηλιόπουλος ψήφισαν υπέρ του θέματος.
Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (7) μελών, σε σύνολο (7) ψηφισάντων.] η Οικονομική Επιτροπή,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει :
το υπ΄αριθμ: 21918/25-11-2020 Πρακτικό του Ανοικτού (Ηλεκτρονικού) Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για τη
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021 », όπως εμφανίζεται εξ ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

την Μερική ακύρωση της υπ’ αριθμ. 132/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,

ως προς την οριστική
κατακύρωση για τις ομάδες: 3 (Προμήθεια ελαστικών) και 4 (Εργασίες Συντήρησης & Επισκευής Ελαστικών), κατόπιν
της υπ΄αριθμ. 1444/2020 Απόφασης του 6ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
-

Κηρύσσει έκπτωτη την εταιρεία «ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.».
Κηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο :
 για την Ομάδα 3 (Προμήθεια ελαστικών) και την Ομάδα 4 (Εργασίες Συντήρησης & Επισκευής Ελαστικών) την
εταιρεία «ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ», η οποία κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει τιμής για την Ομάδα 3 - Προμήθεια ελαστικών και τη μεγαλύτερη τελική έκπτωση ανά ώρα
εργασίας για την Ομάδα 4 – Εργασίες Συντήρησης & Επισκευής Ελαστικών και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ
14070/6-8-2020 Πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Αξιολόγησης. (σχετ. διατάξεις
παρ. 3 άρθρο 106 του ν. 4412/2016).

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/16 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 30-11-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)

