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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αρ. 3ης/2020 Συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής 
 

Αρ. Απόφασης  26/2020  
   Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 

Διαγωνισμού και αξιολόγησης 
προσφορών για την υπηρεσία με 

αντικείμενο την «νυχτερινή φύλαξη 
αθλητικών εγκαταστάσεων», της Α.Μ. 
105/2019, προϋπολογισμού 

134.791,99 € 
 

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 
2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:30 συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄αρ. 1978/17-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

που εστάλη σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης 

επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ και Ε.Η.Δ. 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν 

παρόντα 8. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
ΜΕΛΗ: ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ, ΣΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΡΑΣΣΟΣ (σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους κ. Κ.–Ο. Καραγιάννη), ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΥΡΑΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΣ, ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΑΤΖΑ  

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα. 

 
Προσελεύσεις: Ουδείς. 
 

Αποχωρήσεις: Ουδείς.  
 

Ο Πρόεδρος, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – 
υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, ζήτησε να συζητηθεί το ανωτέρω Εκτός 
Ημερησίας Διάταξης (Ε.Η.Δ.) θέμα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 

παρ. 3 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 παρ.3 του Ν. 4555/2018. 
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Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το ενέκριναν κατά πλειοψηφία. Μειοψήφησε η κ. Κ. 

Καρατζά. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης θέμα είπε ότι: 

 
Μας υπεβλήθη η υπ΄ αρ. πρωτ. 2518/22-01-2020 εισήγηση από το Τμήμα Προμηθειών & 

Διαχείρισης Υλικού της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 

Με την αριθμό 683/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω2ΧΔΩΗΔ-16Ο) εγκρίθηκε Α) 

η διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, που αφορά την υπηρεσία 
με αντικείμενο την «Νυχτερινή φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων», της Α.Μ. 105/2019, 
προϋπολογισμού 134.791,99€, Β) οι τεχνικές προδιαγραφές της 105/2019 Μελέτης, 

προϋπολογισμού 134.791,99€ και Γ) η Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης Ανοιχτού 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων που αφορά την υπηρεσία με αντικείμενο την 

«νυχτερινή φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων», της Α.Μ. 105/2019, προϋπολογισμού 
134.791,99€ πολυετούς δαπάνης, για την επιλογή αναδόχου. 
Κατόπιν, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με Α.Π.:55357/19-12-2019 Διακήρυξη (αριθ.  

απόφασης 1684/2019)  η οποία έλαβε ΑΔΑ:6Ι03ΩΗΔ-ΟΩΡ και ΑΔΑΜ: 19PROC006063420 
2019-12-19. Με την με Α.Π.:55356/19-12-2019 Περίληψη διακήρυξης η οποία έλαβε 

ΑΔΑ:6ΤΒΧΩΗΔ-ΜΥΞ και ΑΔΑΜ: 19PROC006063362 2019-12-19, έγινε η δημοσίευση σύμφωνα 
με  την ισχύουσα νομοθεσία στον Ελληνικό Τύπο και αναρτήθηκε με την διακήρυξη και τα 
τεύχη της 105/2019 μελέτης στην ιστοσελίδα του Δήμου 

https://www.chalandri.gr/dhmos/diakhryxeis-diagonismon/diakirixeis-2019 
Ο διαγωνισμός για την υπηρεσία με αντικείμενο την «νυχτερινή φύλαξη αθλητικών 

εγκαταστάσεων» διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και έλαβε συστημικό α/α 83174. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, την 14η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00 ως οριζόταν από τη 

διακήρυξη, προέβη στην αποσφράγιση των ηλεκτρονικών φακέλων των προσφορών μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ  και διαπιστώθηκε ότι δεν υπεβλήθη  καμία προσφορά ως αναλυτικά αναφέρονται στο 

με Α.Π.:1314/14-01-2020 πρακτικό. 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. θ΄ 
του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/9-08-2019) 

σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή «καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη 
διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών […….]», η 

υπηρεσία ζητά τη λήψη  απόφασης για: 
Α) Την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
προσφορών για την υπηρεσία με αντικείμενο την «Νυχτερινή φύλαξη αθλητικών 

εγκαταστάσεων», 
Β) Την ματαίωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, με 
αντικείμενο την υπηρεσία «Νυχτερινής φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων», προϋπολογισμού 
134.791,99€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Α.Μ. 105/2019, ο οποίος απέβη άγονος επειδή δεν 

υπεβλήθη καμία προσφορά. 
 

Υποβλήθηκαν συνημμένα το σχετικό πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού & αξιολόγησης 
προσφορών. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 
4623/2019, το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 4625/2019, καθώς και τη σχετική εισήγηση της 
υπηρεσίας.  

 

https://www.chalandri.gr/dhmos/diakhryxeis-diagonismon/diakirixeis-2019
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Η Οικονομική Επιτροπή Χαλανδρίου 

κατά πλειοψηφία 
 

1) εγκρίνει τη συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος ως κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 77 

παρ. 3 του Ν. 4855/18. 
 

2) εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών 
για την υπηρεσία με αντικείμενο την «Νυχτερινή φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων», 
 

3) εγκρίνει την ματαίωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 

τιμής, με αντικείμενο την υπηρεσία «Νυχτερινής φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων», 
προϋπολογισμού 134.791,99€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Α.Μ. 105/2019, ο οποίος απέβη 

άγονος επειδή δεν υπεβλήθη καμία προσφορά. 
 
Μειοψήφησε η κ. Κ. Καρατζά η οποία δήλωσε ότι δεν το ψηφίζει καθώς δεν παρίστανται όλα 

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2020. 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:   

            Χαλάνδρι, 24/01/2020 
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

             ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 

                ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ, ΣΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΚΑΣ, 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΑΣΣΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΥΡΑΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΣ, 

ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΑΤΖΑ  

 

ΑΔΑ: Ω9Ι5ΩΗΔ-Ρ2Σ
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