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                                                                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ      
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. 5ης/2022 Συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής 

 
Αρ. Απόφασης  50/2022  

     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Ματαίωση του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τις 

«Εργασίες απολύμανσης και ψεκασμών 
μυοκτονίας, εντομοκτονίας κλπ.» 
προϋπολογισμού 42.806,04€ (συμπ/νου 

ΦΠΑ) Α.Μ.172/2021 
 

Χαλάνδρι, σήμερα την 3η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας 

Πέμπτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας 
τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, (ID: 104733), η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με 

την υπ΄ αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και 
Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), ύστερα από την υπ΄ αρ. 2758/28-01-2022 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 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς και θεμάτων  

εκτός ημερήσιας διάταξης.   
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη συμμετοχή, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών συμμετείχαν 

9. 
Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΜΠΑΣ 
ΜΕΛΗ: ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ, ΣΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΚΑΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΡΑΣΣΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΣ, ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΑΤΖΑ 

Μ Η    Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ 

Ουδείς. 

 
Προσελεύσεις: Ουδείς. 

 
Αποχωρήσεις: Ουδείς. 
 

Μεταβολές: Μετά από πρόταση του Προέδρου το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
αποσύρθηκε.  

 

ΑΔΑ: Ψ6ΦΑΩΗΔ-ΜΚΚ



 

 

 

2 

Ο Πρόεδρος, συμμετέχουσας και της συντονίστριας και υπεύθυνης για την τήρηση των 
πρακτικών – υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου 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.  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το ενέκριναν ομόφωνα. Από την ψηφοφορία απείχαν οι 
κ.κ. Α. Τσιαμπάς και Γ. Θέος. 
 

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

Μας υπεβλήθη η υπ΄ αρ. πρωτ. 3580/03-02-2022 εισήγηση από το Τμήμα Προμηθειών και 
Διαχείρισης υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: 

 
Κατόπιν της με Α.Π. 43118/28-12-2021 Διακήρυξης Δημάρχου (αρ. Απόφασης 1249/2021 με 

ΑΔΑ:ΨΨΞΝΩΗΔ-Κ5Φ και ΑΔΑΜ:21PROC009869429 2021-12-29, διεξήχθη ανοικτός 
ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων με τίτλο: «Εργασίες απολύμανσης και ψεκασμών 
μυοκτονίας, εντομοκτονίας κλπ.» Α.Μ 172/2021. Η διαδικασία διενεργήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

και έλαβε συστημικό αριθμό 151339.  
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίσθηκε η 27/01/2022 και ώρα 18:00:00 

ημέρα Πέμπτη. Πριν παρέλθη η καταληκτική ημερομηνία και κατά την 24η Ιανουαρίου ημέρα 
Δευτέρα, προέκυψαν προβλήματα από την επέλαση της κακοκαιρίας «Ελπίς» με αποτέλεσμα 

υπηρεσίες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα να τεθούν σε αργία. Κατά συνέπεια υποψήφιοι 
συμμετέχοντες δεν είχαν τη δυνατότητα να εκδώσουν εγγυήσεις συμμετοχής που αποτελεί 
προαπαιτούμενο σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016, για τη υποβολή προσφοράς 

στον ανωτέρω διαγωνισμό. Κατόπιν αιτημάτων των υποψηφίων και προκειμένου να δοθεί η 
δυνατότητα περισσοτέρων συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, η υπηρεσία μας εισηγήθηκε τη 

χρονική παράτασή του για την υποβολή προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του 
ν.4412/2016. 
Με την 21/2022 (ΑΔΑ: 60ΘΛΩΗΔ-466) Απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη 

χρονική παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού έως την 9η 
Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη 2022 και ώρα 15:00:00. Στη συνέχεια ο διαγωνισμός 

επαναδημοσιεύθηκε όπως ορίζει η διακήρυξη στο άρθρο 1.6 «Δημοσιότητα», καταχωρήθηκε η 
προκήρυξη στο ΚΗΜΔΗΣ όπου έλαβε ΑΔΑΜ 22PROC009975120, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 
6Π1ΝΩΗΔ-ΔΓ6, αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα του Δήμου 

https://www.chalandri.gr/dhmos/diakhryxeis-diagonismon/diakirixeis-2022 καθώς και στη 
διαδικτυακή πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

Σύμφωνα με το ν. 3548/2007 και κατά το άρθρο 16 του ν. 4487/2017 υφίσταται έως 01-01-
2024, οπότε και καταργείται σύμφωνα με το άρθρο 377 παρ. 1 περιπτ. 35 και άρθρο 379 
παρ. 12 του ν. 4412/2016, η υποχρέωση δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης σε δύο 

περιφερειακές εφημερίδες. Η περίληψη εστάλη με το α.π. 2704/28-01-2022 έγγραφο, όπως 
ανωτέρω ορίζεται και σύμφωνα με την Α.Ο.Ε 846/2021 ΑΔΑ: 9ΕΧΒΩΗΔ-0ΓΙ, έγκρισης όρων 

της Διακήρυξης, στις εφημερίδες ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ & ΧΤΥΠΟΣ. 
Την 31/01/2022, λάβαμε ένα email με αρ. πρωτ: 3138/01-02-2022 από την εφημερίδα 
ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ (ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε), με το οποίο μας ενημέρωσαν ότι έχουν 

διαλύσει την τεχνική υποδομή της εφημερίδας τους, συνεπώς δεν υπάρχει η δυνατότητα 
δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης για τη χρονική παράταση του ανωτέρω 

Διαγωνισμού. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η διαδικασία δεν έχει λάβει τη δημοσιότητα όπως 
ορίζει ο νόμος και για το λόγο αυτό η υπηρεσία εισηγείται τη ματαίωση. 
Επειδή ο προϋπολογισμός του οικ. έτους 2022, έχει ψηφιστεί με την 3/2022 (ΑΔΑ: 

6Ν7ΑΩΗΔ-902) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και βρίσκεται στη διαδικασία της πρώτης 
υποχρεωτικής αναμόρφωσης και έως την επικύρωσή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

και έκδοσης των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης, η επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού 

https://www.chalandri.gr/dhmos/diakhryxeis-diagonismon/diakirixeis-2022δ
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και έγκριση των τροποποιημένων όρων του, θα γίνει μετά τις σχετικές αναλήψεις των 
πιστώσεων που απαιτούνται. 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ΄ υπό περίπτ. i του Ν.3852/2010 

όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α΄/12-10-2020) σύμφωνα με το οποίο η 
Οικονομική Επιτροπή «καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 

κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών […….]», η υπηρεσία ζητά να ληφθεί 
απόφαση για τη ματαίωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  κάτω των ορίων για τις 
«Εργασίες απολύμανσης και ψεκασμών μυοκτονίας, εντομοκτονίας κλπ.» 

Α.Μ.172/2021 προϋπολογισμού 42.806,04€ (συμπ/νου ΦΠΑ) για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση. 

 

 
Η Οικονομική Επιτροπή, 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, την παρ. 3β του αρθ.10 της από 

11/03/2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) καθώς και 
τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας.  

 

 
 

Η Οικονομική Επιτροπή Χαλανδρίου 
αποφασίζει ομόφωνα   

 

1) τη συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος ως κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 3 του 
Ν. 4855/18. 

 
2) τη ματαίωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τις 
«Εργασίες απολύμανσης και ψεκασμών μυοκτονίας, εντομοκτονίας κλπ.» 

Α.Μ.172/2021 προϋπολογισμού 42.806,04€ (συμπ/νου ΦΠΑ) για τους λόγους που ανωτέρω 
αναλυτικά αναφέρονται. 

Επειδή ο προϋπολογισμός του οικ. έτους 2022, έχει ψηφιστεί με την 3/2022 (ΑΔΑ: 
6Ν7ΑΩΗΔ-902) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και βρίσκεται στη διαδικασία της πρώτης 
υποχρεωτικής αναμόρφωσης και έως την επικύρωσή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

και έκδοσης των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης, η επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού 
και έγκριση των τροποποιημένων όρων του, θα γίνει μετά τις σχετικές αναλήψεις των 

πιστώσεων που απαιτούνται. 
 

Από την ψηφοφορία απείχαν οι κ.κ. Α. Τσιαμπάς και Γ. Θέος. 

 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 50/2022. 

 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:  
 

          Χαλάνδρι, 03/02/2022 
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

             ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 

                ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ, ΣΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΚΑΣ, 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΡΑΣΣΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, 
ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΑΤΖΑ 

 

ΑΔΑ: Ψ6ΦΑΩΗΔ-ΜΚΚ
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