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Από το πρακτικό της με αριθ. 3ης/2021 Τακτικής - δια περιφοράς-  συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 

Αρ. αποφάσεως :  22 
 

Θέμα: Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού Αναδόχου του 

Ανοικτού (Ηλεκτρονικού) Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Οργάνων και Αστικού 

Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών». 

 
Σήμερα την 09η  του μήνα  Φεβρουαρίου, του έτους  2021  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη με ώρα έναρξης 
στις 09:30 και  ώρα λήξης στις 11:30, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  

Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 2342/05-02-2021 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. Άλκηστη Βίτσα- (τακτικό μέλος) 

 

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

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Μιχάλης Σελέκος και  Απόστολος Θεοφίλης - τακτικά μέλη 
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο εννέα (9) 

μελών συμμετείχαν επτά  (7) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-δια περιφοράς- συνεδρίασης.  

 

Μεταβολές:  
-Πριν την συζήτηση  των θεμάτων  της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη 

(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)  για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως 

κατεπείγον: 1.  Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού Αναδόχου του 

Ανοικτού (Ηλεκτρονικού) Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Οργάνων και Αστικού 

Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών». 

 
Η   Οικονομική  Επιτροπή – ομόφωνα  – εγκρίνει   την ένταξη του  ΕΗΔ θέματος  και τη συζήτησή του  ως 1

ο
  

θέμα Η.Δ και το 1
ο
, 2

ο
 και 3

ο   
 θέμα της Η.Δ  σε 2

ο
 ,3

ο
 & 4

ο
 αντίστοιχα. (Ν. 3852/2010 άρθρο 75  όπως 

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

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε τα μέλη  - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- για το 1
ο
 

(πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν της αριθ. εσωτ. πρωτ: 34/09-02-2021 εισήγησης της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, προτείνοντας την έγκρισή της, όπως παρακάτω: 

 

    Σας αποστέλλουμε το Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού Αναδόχου του 

Ανοικτού (Ηλεκτρονικού) Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Οργάνων και Αστικού 

Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2643/09-02-2021 πρακτικό.  

ΘΕΜΑ: Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού Αναδόχου του Ανοικτού 

(Ηλεκτρονικού) Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Οργάνων και Αστικού Εξοπλισμού 

Παιδικών Χαρών».  

 

Στο Χαϊδάρι σήμερα την 9
η
 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης για την διεξαγωγή του 

Ανοικτού (Ηλεκτρονικού) Διαγωνισμού, του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με 

την υπ’ αριθμόν 40/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού Αναδόχου, που αναδείχθηκε κατά την αποσφράγιση των 

οικονομικών προσφορών του Ανοικτού (Ηλεκτρονικού) Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση 

Οργάνων και Αστικού Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών» και δημοσιεύτηκε με την υπ’ αριθμ 8095/21-05-2020 

Διακήρυξη, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, λαμβάνοντας μοναδικό Αριθμό Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 91967. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες τα εξής μέλη της Επιτροπής: 

1. ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ως Πρόεδρος 

2. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ως μέλος 

3. ΠΕΣΙΜΙΤΖΗ ΣΟΦΙΑ,  ως μέλος 

 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

 Το υπ’ αριθμ. 12771/17-07-22020 πρακτικό 1ου Σταδίου διενέργειας και αξιολόγησης των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών προδιαγραφών.  

 Το υπ’ αριθμ. 13023/21-07-2020 πρακτικό αξιολόγησης των Οικονομικών προσφορών 

 Την υπ’ αριθμ. 96/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΙΕΤΩΗ3-ΑΕΝ) με 

την οποία εγκρίθηκαν τα παραπάνω πρακτικά 
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 Την υπ’ αριθμ. 248/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΕΥ0ΩΗ3-ΝΦΨ) με 

την οποία ανακλήθηκε η υπ’ αρίθμ 96/2020 κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθμ. 370/2020 

απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Τμήμα ΙΓ΄. 

 

όρισε ως προσωρινό ανάδοχο την  «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΜΟΝ. Α.Ε.». 

 

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλησαν η υπ’ αριθμ. πρωτ. 851/15-11-2021 πρόσκληση 

υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στην εταιρεία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΜΟΝ. Α.Ε.» 

σύμφωνα με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της, τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74) 

όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που περιγράφονται στις σχετικές παραγράφους της ανωτέρω 

διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της σχετικής παραγράφου 

της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

Ο προσωρινός Ανάδοχος υπέβαλλε σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως 

ορίζεται στην διακήρυξη και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1242/25-01-2021. 

Ο φάκελος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. 

Συνεπώς, η κατάθεση του είναι εμπρόθεσμη. 

Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που 

υποβλήθηκαν. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και βάσει του άρθρου 103 παρ. 6 

του Ν.4412/2016, η αρμόδια Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή, την κατακύρωση της εν λόγω 

προμήθειας προσφερόμενου ποσού 779.621,48€  στην εταιρία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΜΟΝ. Α.Ε.» 

και τον ορισμό της εταιρείας αυτής, ως Οριστικό Ανάδοχο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 

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

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 

Η Επιτροπή: 

1. ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ως Πρόεδρος 

2. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ως μέλος 

3. ΠΕΣΙΜΙΤΖΗ ΣΟΦΙΑ,  ως μέλος 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, έλαβε υπόψη: το  αριθμ. 34/09-02-2021 διαβιβαστικό της  Τεχνικής Υπηρεσίας, 

συνοδευόμενο  από  το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2643/09-02-2021 πρακτικό  της αρμόδιας επιτροπής, τις διατάξεις του  

άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 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 και  Δήμητρα Δούμουρα,  ψήφισαν υπέρ του θέματος.   

 

Η δημοτική σύμβουλος (τακτικό μέλος) κα Άλκηστη Βίτσα: Αποχή. 

 

 

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

Οικονομική Επιτροπή,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα  
 

Εγκρίνει το υπ΄αριθμ: πρωτ. 2643/09-02-2021 Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού 

Αναδόχου του Ανοικτού (Ηλεκτρονικού) Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Οργάνων και 

Αστικού Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών» (με αρ. πρωτ. οικ.  8095/21-05-2020 διακήρυξη (91967) ΕΣΗΔΗΣ)), 

όπως εμφανίζεται  εξ ολοκλήρου  στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του Ανοικτού (Ηλεκτρονικού) Διαγωνισμού, ανάδειξης αναδόχου για:  

 

την ανάθεση της «Προμήθειας και Εγκατάστασης Οργάνων και Αστικού Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών» στην 

εταιρεία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΜΟΝ. Α.Ε.» ως έχουσα πλήρη φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης,  

με προσφερόμενη τιμή ποσού: επτακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ένα ευρώ και σαράντα 

οκτώ λεπτών του ευρώ  (779.621,48€). 

 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

 

                                                                                              Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                        (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  09-02-2021 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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