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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της με αριθ. 27ης/2020 Τακτικής - δια περιφοράς  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Αρ. αποφάσεως :  248 

Θέμα:  Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 96/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και Έγκριση εκ νέου Πρακτικού 

για τον Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Οργάνων και Αστικού Εξοπλισμού 

Παιδικών Χαρών», κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθμ. 370/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών – Τμήμα ΙΓ΄. 

Σήμερα την 28
η
  του μήνα  Δεκεμβρίου, 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.: 23902/24-12-2020 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΄/07-06-2010) – «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» 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 έξι (6) μέλη, 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)-  

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

 

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:   

Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι κ.κ. Μιχάλης Σελέκος, Απόστολος Θεοφίλης και Άλκηστη Βίτσα (τακτικά μέλη)  

  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών 

συμμετείχαν (6) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-Δια περιφοράς- συνεδρίασης.  

 

ΑΔΑ: ΩΕΥ0ΩΗ3-ΝΦΨ



 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε τα μέλη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  για το 5
ο
  θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, κατόπιν της  υπ΄αριθμ. 238010/23-12-2020 εισήγησης  του Τμήματος Προμηθειών και Εξοπλισμού, 

συνοδευόμενο από το υπ΄αριθμ. πρωτ: 23465/2020 Πρακτικό Ανάκλησης της αρμόδιας Επιτροπής , προτείνοντας την 

έγκρισή τους, όπως παρακάτω: 

 

Α) Η υπ΄αριθμ. 238010/23-12-2020 εισήγηση  του Τμήματος Προμηθειών και Εξοπλισμού: 

 

 ΘΕΜΑ: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 96/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και Έγκριση εκ νέου Πρακτικού 

για τον Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Οργάνων και Αστικού Εξοπλισμού Παιδικών 

Χαρών». κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθμ. 370/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Τμήμα ΙΓ’  

ΣΧΕΤ.: 

1) Την υπ΄αριθμ. 8095/21-5-2020 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 20PROC006749238 και Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 91967 

2) Την υπ’ αριθ. 96/22-7-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου. 

3) Προδικαστική Προσφυγή με αριθμό ΓΑΚ/ΑΕΠΠ/1091/11-08-2020 της εταιρείας «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ 

ΜΟΝ. Α.Ε.» 

4) Την υπ’ αριθμ. 1226/2020 Απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

5) Την από 12/10/2020 Αίτηση Αναστολής της εταιρείας «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΜΟΝ. Α.Ε.», προς το 

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 

6) Την υπ’ αριθμ. 370/2020 του ΙΓ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Με την υπ’ αριθμ. 96/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν: 

 Το υπ’ αριθμ. 12771/17-07-2020 πρακτικό αξιολόγησης των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών 

Προδιαγραφών που αφορούν τις προσφορές που υποβλήθηκαν για τον Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια 

και Εγκατάσταση Οργάνων και Αστικού Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών.» 

 Το υπ’ αριθμ. 13023/21-07-2020 πρακτικό αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών που αφορούν τις 

τιμές  που υποβλήθηκαν από οικονομικούς φορείς για τον Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια και 

Εγκατάσταση Οργάνων και Αστικού Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών» 

 

Μετά την κοινοποίηση της 96/2020 απόφασης την 29/07/2020 στους συμμετέχοντες του Διαγωνισμού κατατέθηκε 

από την εταιρεία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΜΟΝ. Α.Ε.» η υπ’ αριθμ. 1091 προδικαστική προσφυγή στην Αρχή 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.  

 

Η παραπάνω προσφυγή απορρίφθηκε με την υπ΄ αριθμ. 1226/2020  Απόφαση του 2
ου

 Κλιμακίου της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). 

Η εταιρεία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΜΟΝ. Α.Ε.» έχοντας έννομο συμφέρον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

372 του ν. 4412/2016 άσκησε αίτηση αναστολής και στη συνέχεια δε και αίτηση ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 

1226/2020 Απόφασης της ΑΕΠΠ η οποία έγινε δεκτή από το Διοικητικό Εφετείο με την υπ’ αριθμ. 370/2020 

απόφαση του. 

 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσεται με την παραπάνω απόφαση και παρακαλούμε για ανάκληση 

της υπ’ αρθμ 96/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΙΕΤΩΗ3-ΑΕΝ) καθώς και για την έγκριση νέου 

πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για τον ορισμό προσωρινού αναδόχου με το οποίο: 

 κηρύσσει μη παραδεκτή την προσφορά της εταιρείας «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ- 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  

 ανάδειξη ως προσωρινό ανάδοχο του Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Οργάνων και 

Αστικού Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών», την εταιρεία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΜΟΝ. Α.Ε.», η οποία 

κατέθεσε την δεύτερη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.  

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΕΥ0ΩΗ3-ΝΦΨ



Β) Το υπ΄αριθμ. πρωτ: 23465/2020 Πρακτικό Ανάκλησης της 96/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και 

ορισμός εκ’ νέου προσωρινού αναδόχου για το Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Οργάνων και 

Αστικού Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών» της αρμόδιας Επιτροπής: 

 

Στο Χαϊδάρι σήμερα, την 18
η
Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.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 40/2020απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου (ΑΔΑ: 

6ΘΦ2ΩΗ3-ΡΓΘ), για να διενεργήσει το διαγωνισμό «Προμήθεια και Εγκατάσταση Οργάνων και Αστικού 

Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών»όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 8095/21-5-2020 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 

20PROC006749238 και Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 91967 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 

1) Σκορδάς Παναγιωτής (Πρόεδρος) 

2) Μπιλαρίκης Ιωάννης (Τακτικό Μέλος) 

3) Περσιμιντζή Σοφία (Τακτικό Μέλος) 

 

Έχοντας υπόψη: 

7) Την υπ΄αριθμ. 8095/21-5-2020 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 20PROC006749238 και Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 91967 

8) Την υπ’ αριθ. 96/22-7-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου. 

9) Την προδικαστική Προσφυγή με αριθμό ΓΑΚ/ΑΕΠΠ/1091/11-08-2020 της εταιρείας «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ 

ΜΕΡΟΠΗ ΜΟΝ. Α.Ε.» 

10) Την υπ’ αριθμ. 1226/2020 Απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

11) Την από 12/10/2020 Αίτηση Αναστολής της εταιρείας «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΜΟΝ. Α.Ε.», προς το 

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 

12) Την υπ’ αριθμ. 370/2020 απόφασητου ΙΓ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Με την υπ’ αριθμ. 96/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν: 

 Το υπ’ αριθμ. 12771/17-07-2020 πρακτικό αξιολόγησης των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών 

Προδιαγραφών που αφορούν τις προσφορές που υποβλήθηκαν για τον Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια 

και Εγκατάσταση Οργάνων και Αστικού Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών.» 

 

Το υπ’ αριθμ. 13023/21-07-2020 πρακτικό αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών που αφορούν τις τιμές  που 

υποβλήθηκαν από οικονομικούς φορείς για τον Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση 

Οργάνων και Αστικού Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών»και ανακηρύχθηκε προσωρινή ανάδοχος της σύμβασης η 

«ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

Μετά την κοινοποίηση της 96/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής την 29/07/2020 στους συμμετέχοντες 

του Διαγωνισμού κατατέθηκε κατ’ αυτήςαπό την εταιρεία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΜΟΝ. Α.Ε.» την 11/08/2020 η 

υπ’ αριθμ. 1091 προδικαστική προσφυγή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.  

 

Η παραπάνω προσφυγή απορρίφθηκε με την υπ΄ αριθμ. 1226/2020  Απόφαση του 2
ου

 Κλιμακίου της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). 

Η εταιρεία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΜΟΝ. Α.Ε.», έχοντας έννομο συμφέρον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

372 του ν. 4412/2016, άσκησε αίτηση αναστολής (στη συνέχεια δε και αίτηση ακύρωσης) της υπ’ αριθμ. 1226/2020 

Απόφασης της ΑΕΠΠ. 

Η αίτηση αναστολής έγινε δεκτή από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 370/2020 απόφαση του. 

ΑΔΑ: ΩΕΥ0ΩΗ3-ΝΦΨ



Συνεπώς, κατόπιν της ανωτέρω σχετικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία κρίθηκε ότι η 

προσφορά της «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν ήταν παραδεκτή, η 

Επιτροπή γνωμοδοτεί με το παρόν πρακτικό της: 

 για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 96/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΙΕΤΩΗ3-ΑΕΝ)  

 για την απόρριψη ως μη κατάλληλης της προσφοράς της εταιρείας «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»: 

 για την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση 

Οργάνων και Αστικού Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών», της εταιρείας«ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΜΟΝ. Α.Ε.», 

η οποία κατέθεσε παραδεκτή και την δεύτερη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

βάσει τιμής.  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

 Το υπ’ αριθμ. 12771/17-07-2020 πρακτικό αξιολόγησης των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών 

Προδιαγραφών που αφορούν τις προσφορές που υποβλήθηκαν για τον Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο 

«Προμήθεια και Εγκατάσταση Οργάνων και Αστικού Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών.» 

 Το υπ’ αριθμ. 13023/21-07-2020 πρακτικό αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών που αφορούν τις 

τιμές  που υποβλήθηκαν από οικονομικούς φορείς για τον Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια και 

Εγκατάσταση Οργάνων και Αστικού Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών» 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

ΜΠΙΛΑΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕΡΣΙΜΙΝΤΖΗ ΣΟΦΙΑ  

 

Η  Οικονομική Επιτροπή αφού ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη, την υπ υπ΄αριθμ. 238010/23-12-2020 

εισήγησης  του Τμήματος Προμηθειών και Εξοπλισμού, το υπ΄αριθμ. πρωτ: 23465/2020 Πρακτικό Ανάκλησης της 

αρμόδιας Επιτροπής, τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1 του 

Ν. 4735/2020 και  

κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων: ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί 

σύμβουλοι (τακτικά  μέλη)  Εμμανουήλ Πετούσης,  Ελένη Μπέλα, Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης και  

Δήμητρα Δούμουρα, ψήφισαν υπέρ του θέματος.   

 

Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (6) μελών, σε σύνολο (6) ψηφισάντων]η Οικονομική Επιτροπή, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα 

Ανακαλεί την υπ’ αρθμ 96/2020 (ΑΔΑ:6ΙΕΤΩΗ3-ΑΕΝ) προγενέστερη απόφασή της και απορρίπτει ως μη κατάλληλη την 

προσφορά της εταιρείας «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στην υπ΄αριθμ. πρωτ:  238010/23-12-2020 εισήγηση  του Τμήματος Προμηθειών και Εξοπλισμού 

και  το υπ΄αριθμ. πρωτ: 23465/2020 Πρακτικό Ανάκλησης της αρμόδιας Επιτροπής, όπως εμφανίζονται  εξ ολοκλήρου  

στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 

 

Την κήρυξη ως  Προσωρινού  Αναδόχου, του   Διαγωνισμού  με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Οργάνων και 

Αστικού Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών», την εταιρεία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΜΟΝ. Α.Ε.», η οποία κατέθεσε 

παραδεκτή και την δεύτερη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.  

 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

                                                                                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                        (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  28-12-2020 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΕΥ0ΩΗ3-ΝΦΨ
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