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Από το πρακτικό της με αριθ. 4ης/2021 Έκτακτης - δια περιφοράς- συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 

Αρ. αποφάσεως :  47 
 
Θέμα:  Έγκριση ματαίωσης του Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας – 
Σακών Απορριμμάτων – Ειδικών Απολυμαντικών – Μικροεργαλείων Χειρός για τα έτη 2021-2022 του 
Δήμου Χαϊδαρίου» Αρ. Πρωτ. 3229/319-2-2021 ΑΔΑΜ: 21PROC008170945 και Συστημικό Αριθμό στο 
ΕΣΗΔΗΣ: 106414» 
 
 Σήμερα την 11η  του μήνα  Μαρτίου, του έτους  2021  ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη  με ώρα έναρξης στις 
17:000 και  ώρα λήξης στις 19:00, συνήλθε σε έκτακτη - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  

Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.:  4548/11-03-2021 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 επτά  (7) 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) 

7. Μιχάλης Σελέκος (τακτικό  μέλος) 

 

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

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Απόστολος Θεοφίλης και  Άλκηστη Βίτσα- τακτικά μέλη.  
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, μετά τη διαπίστωση της απαρτίας [μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε 

σύνολο (9) μελών συμμετείχαν (7) μέλη] και αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για  την αριθμ.: 4548/11-03-2021/ 3
η
 έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση, 

εγκρίνουν ομόφωνα, πριν την έναρξη της συνεδρίασης, τον κατεπείγον χαρακτήρα του θέματος, όπως 

αναφέρεται  στην πρόσκληση της συνεδρίασης. 

 

Ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- ενημέρωσε τα μέλη  για το 2
ο
   θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, κατόπιν  του αριθ. 4334/08-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης 

Διαγωνισμών,  στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

 

     

Θέμα: «Έγκριση ματαίωσης του Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας – 
Σακών Απορριμμάτων – Ειδικών Απολυμαντικών – Μικροεργαλείων Χειρός για τα έτη 2021-2022 του 
Δήμου Χαϊδαρίου» Αρ. Πρωτ. 3229/319-2-2021 ΑΔΑΜ: 21PROC008170945 και Συστημικό Αριθμό στο 
ΕΣΗΔΗΣ: 106414» 
 
 
Στο Χαϊδάρι σήμερα την 5η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη 
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 257/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για 
την «Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας – Σακών Απορριμμάτων – Ειδικών Απολυμαντικών – Μικροεργαλείων 
Χειρός για τα έτη 2021-2022 του Δήμου Χαϊδαρίου» ό οποίος δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με την υπ’ αριθμ. 3229/19-2-2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 
21PROC008170945) και το Συστημικό Αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ: 106414 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 
ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ,  ως Πρόεδρος 
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΘΗΝΑ,  ως μέλος 
ΣΤΑΜΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,  ως μέλος 

 

Έχοντας υπόψη:  
1. Το ΠΔ 80/5-8-2016(ΦΕΚ 145 Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
3. Την υπ’αριθμ. 143/2021 Μελέτη της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & 

Δικτύων 

4. Την υπ’αριθμ. 27/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 63ΗΥΩΗ3-ΝΩΙ με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι και τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Υλικών 

Καθαριότητας – Σακών Απορριμμάτων – Ειδικών Απολυμαντικών – Μικροεργαλείων Χειρός για τα 

έτη 2021-2022 του Δήμου Χαϊδαρίου» 

5. Την υπ’ αριθμ. 3229/19-02-2021 Διακήρυξη   
6. Το γεγονός ότι διαπιστώθηκαν σφάλματα και παραλείψεις στον προϋπολογισμό και στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της υπ΄ αριθμ 143/2021 Μελέτης και της υπ’ αριθμ. 3229/19-02-2021 διακήρυξης. 

7. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 106 «Ματαίωση διαδικασίας» του ν. 4412/2016, «Η αναθέτουσα 

αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: α)………………β)……………………. γ)………3. Αν 

διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή 

να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμψιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.» 

 

Διαβιβάζουμε το παρόν πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να λάβει ΑΜΕΣΑ απόφαση:  

 
Α. για την ματαίωση του Ανοικτού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια, Υλικών Καθαριότητας – 
Σακών Απορριμμάτων – Ειδικών Απολυμαντικών – Μικροεργαλείων Χειρός για τα έτη 2021-2022 του 
Δήμου Χαϊδαρίου», ο οποίος δημοσιεύτηκε με την Αρ. Πρωτ. 3229/319-2-2021 ΑΔΑΜ: 21PROC008170945 

Διακήρυξη και με Συστημικό Αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ: 106414 και έχει καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 
προσφορών την 09/03/2021 και ώρα 16:00μ.μ., λόγω σφαλμάτων και παραλείψεων, που διαπιστώθηκαν στον 

προϋπολογισμό και στις Τεχνικές Προδιαγραφές και οι οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς τη διαδικασία ανάθεσης 
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και το αποτέλεσμα αυτής και δεν μπορούν να αποκατασταθούν αλλιώς παρά με την ματαίωση του 
διαγωνισμού. 
 
Β. την προκήρυξη διενέργειας νέου διαγωνισμού για την παραπάνω προμήθεια με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με τις επικαιροποιημένες τεχνικές 

προδιαγραφές και προϋπολογισμό. 

 

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, ως Πρόεδρος 

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, ως μέλος 

ΣΤΑΜΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ως μέλος 

Η  Οικονομική Επιτροπή αφού  έλαβε υπόψη: το αριθ. 4334/08-03-2021 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, 

τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 

όπως έως σήμερα  ισχύει και  

κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων  – απαντήσεων,  τα οποία έχουν  ως εξής:  Ο Πρόεδρος κ. 

Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά  μέλη)  Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα,  Ιωάννης 

Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης, Δήμητρα Δούμουρα, ψήφισαν υπέρ του θέματος. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος (τακτικό μέλος) κ. Μιχάλης Σελέκος, δήλωσε αποχή από την ψήφιση του θέματος.  

 

Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (7) μελών, σε σύνολο (7) ψηφισάντων, (6) ψήφησαν υπέρ και (1) αποχή ] η 

Οικονομική Επιτροπή,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα 
 

Εγκρίνει το με αριθ. πρωτ: 4334/08-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης 

Διαγωνισμών, όπως αποτυπώνεται εξ΄ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 
 

Ματαιώνει τον Ανοικτό διαγωνισμό που αφορά στην «Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας – Σακών 
Απορριμμάτων – Ειδικών Απολυμαντικών – Μικροεργαλείων Χειρός για τα έτη 2021-2022 του Δήμου 
Χαϊδαρίου», ο οποίος δημοσιεύτηκε με την Αρ. Πρωτ. 3229/319-2-2021 ΑΔΑΜ: 21PROC008170945 
Διακήρυξη και με Συστημικό Αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ: 106414 και έχει καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 
προσφορών την 09/03/2021 και ώρα 16:00μ.μ., λόγω σφαλμάτων και παραλείψεων, που διαπιστώθηκαν στον 
προϋπολογισμό και στις Τεχνικές Προδιαγραφές και οι οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς τη διαδικασία ανάθεσης 
και το αποτέλεσμα αυτής και δεν μπορούν να αποκατασταθούν αλλιώς παρά με την ματαίωση του 
διαγωνισμού. 

 
Tην προκήρυξη διενέργειας νέου διαγωνισμού για την παραπάνω προμήθεια, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με τις επικαιροποιημένες τεχνικές 
προδιαγραφές και προϋπολογισμό. 
 

 

                                                                                              Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                        (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  12-03-2021 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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