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                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                              
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Νο 28 
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΑΧ.  Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Δημοκρατίας 1                                 ΑΡ.ΠΡΑΞΗΣ: 320 
Ταχ. Κώδικας:121 34 Περιστέρι   
Τηλ. 2105701186-190       
Email: de@peristeri.gr      
 
 

ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής που αφορά στον ανοιχτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Υπηρεσία συντήρησης οργάνων παιδικών 
χαρών μετά των υλικών για εννέα μήνες», πρ/σμού 120.000 €. 

 
 
Στο Περιστέρι, συνήλθε σήμερα   19/7/2022 ημέρα  ΤΡΙΤΗ   & ώρα 12:00 μ.μ.  
η Οικονομική Επιτροπή με τηλεδιάσκεψη μέσω «Cisco Webex”, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
aρ.78 του Ν.4954/2022,κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 33713/15-7-2022  
πρόσκλησης του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία,  
παρόντων του Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη,  
& των εξής τακτικών μελών: Τσιώτα-Μάρκου Μ., Ποθητός Κων., Κακλαμάνος Μιχ., Μπέτσης 
Β., Καλαντώνης Ι., Πήττα Ευγ., Μαργανέλης Χρ.,  
απόντων δε των εξής τακτικών μελών:  Αναγνωστόπουλος Θ.,   
που δεν συνδέθηκαν στο σύστημα τηλεδιάσκεψης αν και κλήθηκαν νόμιμα   
εκ των οποίων ο κ.  Αναγνωστόπουλος Θ.,   αναπληρώθηκε  από το αναπληρωματικό μέλος   
κ.Γαλάνη-Τζάτζου Ευγ.   αντίστοιχα. 
Ο Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση, του με αριθμό  11  θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 
 
 Η  Οικονομική  Επιτροπή  άκουσε  τον  κ.  Πρόεδρο  που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπ’ όψη της 
Επιτροπής το πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού,     που έχει ως εξής: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 
 Στο Περιστέρι, σήμερα 18-7-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., συνεδρίασε η 
επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης του άρθρου 221, του Ν.4412/2016, 
αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου Περιστερίου Δέσποινα Θωμαΐδου 
(Πρόεδρο), Ευάγγελο Γλυκό (ως αναπληρωματικό μέλος λόγω κωλύματος του τακτικού 
μέλους) & Σταυρούλα Αλειφέρη ως ειδικό μέλος, η οποία ορίστηκε με την με αριθμό 
555/29-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΩΜΩΞ2-35Ι) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Περιστερίου όπως έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει, προκειμένου να γνωμοδοτήσει 
σχετικά με το τεχνικό σφάλμα που προέκυψε στον με αριθμό 164284 ανοιχτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό κάτω των ορίων της με αριθμό Τ.Τ.33004/12-7-2022 Διακήρυξης της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής / Τμήμα Περιβάλλοντος Αποκομιδής 
Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών, με τίτλο «Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών 
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μετά των υλικών για εννέα μήνες» του Δήμου Περιστερίου προϋπολογισθείσας δαπάνης 
120.000,00ευρώ με Φ.Π.Α.  
 
 Την Παρασκευή 15/7/2022 και ώρα 8:31π.μ., ελήφθη ηλεκτρονικό μήνυμα από τη 
Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο μας 
ενημερώνουν ότι ο διαγωνισμός με συστημικό αριθμό 164284, έχει εσφαλμένα δημιουργηθεί 
ως ενός σταδίου και δεν είναι δυνατή η διόρθωσή του μέσω της ενέργειας 'Τροποποίηση 
Διαγωνισμού', οπότε θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε ακύρωση του συγκεκριμένου 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού και δημιουργία ενός νέου διαγωνισμού με διαφορετικό συστημικό 
αριθμό, ο οποίος θα δηλωθεί ορθά ως διαδικασία δύο σταδίων. 
 
 Ως εκ τούτου, η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της και την παρ. 3 του άρθρου 106 του 
Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει, προτείνει τα εξής: 
 
α) τη ματαίωση του με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 164284 ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού κάτω των ορίων, με τίτλο «Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών μετά των 
υλικών για εννέα μήνες», 
β) την τροποποίηση της πράξης 295/2022 της Οικονομικής Επιτροπής μόνο ως προς τους 
όρους της Διακήρυξης ως εξής: 
1. ο συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 164284 τροποποιείται σε συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 
168799 σε όλα τα σημεία αναφοράς του, 
2. η ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 12/7/2022, τροποποιείται σε 
21/7/2022, σε όλα τα σημεία αναφοράς της. 
3. η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 13/7/2022, τροποποιείται σε 
22/7/2022, σε όλα τα σημεία αναφοράς της, 
4. η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 28/7/2022, τροποποιείται 
σε 25/8/2022, σε όλα τα σημεία αναφοράς της και 
5. προσθήκη στο Θεσμικό πλαίσιο των όρων της Διακήρυξης της πράξης που θα ληφθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή 
και  
γ) την προκήρυξη εκ νέου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με τίτλο 
«Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών μετά των υλικών για εννέα μήνες» ως διαδικασία δύο 
σταδίων στο ΕΣΗΔΗΣ, με το νέο συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 168799 και τις ως άνω 
ημερομηνίες. 
 
Η επιτροπή κατέληξε στις παραπάνω προτάσεις ομόφωνα και υπέγραψε το παρόν πρακτικό 
στις 18-7-2022. 
 
Αφού έλαβε υπ’ όψη  τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε  το θέμα, 
ο κ. Μαργανέλης ψήφισε Λευκό 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  τα  ε ξ ή ς: 

 
 
Ομόφωνα εγκρίνει το πρακτικό 1 της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 
που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Υπηρεσία 
συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών μετά των υλικών για εννέα μήνες», πρ/σμού 120.000 
€ και ως εκ τούτου:  
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α) ματαιώνει τον με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 164284 ανοιχτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό 
κάτω των ορίων, με τίτλο «Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών μετά των υλικών για εννέα 
μήνες», λόγω του ότι έχει εσφαλμένα δημιουργηθεί ως ενός σταδίου (αντί 2 σταδίων) και 
δεν είναι δυνατή η διόρθωσή του 
β) τροποποιεί την πράξη 295/2022 (ορθή επανάληψη) της Οικονομικής Επιτροπής μόνο ως 
προς τους όρους της Διακήρυξης ως εξής: 
1. ο συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 164284 τροποποιείται σε συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 
168799 σε όλα τα σημεία αναφοράς του, 
2. η ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 12/7/2022, τροποποιείται σε 
21/7/2022, σε όλα τα σημεία αναφοράς της. 
3. η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 13/7/2022, τροποποιείται σε 
22/7/2022, σε όλα τα σημεία αναφοράς της, 
4. η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 28/7/2022, τροποποιείται 
σε 25/8/2022, σε όλα τα σημεία αναφοράς της και 
5. προσθήκη στο Θεσμικό πλαίσιο των όρων της Διακήρυξης της παρούσας πράξης 
και  
γ) προκηρύσσει εκ νέου τον  ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με τίτλο 
«Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών μετά των υλικών για εννέα μήνες» ως διαδικασία δύο 
σταδίων στο ΕΣΗΔΗΣ, με το νέο συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 168799 και τις ως άνω 
ημερομηνίες. 
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος 

 
 

Παναγιώτης Λύκος  
Αντιδήμαρχος 
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