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                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                              
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Νο 39 
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΑΧ.  Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Δημοκρατίας 1                                 ΑΡ.ΠΡΑΞΗΣ:  330 
Ταχ. Κώδικας:121 34 Περιστέρι   
Τηλ. 2105701186-190       
Email: de@peristeri.gr      
 
 

ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Λήψη   απόφασης   για  έγκριση  του  πρακτικού  4 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών 
& αξιολόγησης προσφορών για προμήθειες και υπηρεσίες, που αφορά τον ηλεκτρονικό  
διαγωνισμό για τη «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2020-2021» ,   πρ/σμού εξόδων διαχειριστικής 
χρήσης έτους 2020-2021 , 207.203,58 €. 
 
 
Στο Περιστέρι και στο Δημοτικό κατάστημα, συνήλθε σήμερα 17/9/2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 
& ώρα 12:00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν  της υπ’ αριθμ.πρωτ.οικ.36910/11-9-2020  
πρόσκλησης του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία,  
παρόντων του   Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη,  
και των εξής τακτικών μελών: Τσιώτα-Μάρκου Μ., Ποθητός Κων., Μπέτσης Β., Κακλαμάνος 
Μιχ., Μαργανέλης Χρ.,  
απόντων δε των εξής τακτικών μελών: Καλλιάφας Αν., Αναγνωστόπουλος Θ., Πλέστης Αλ.,  
που  δεν  προσήλθαν  αν  και  κλήθηκαν  νόμιμα,   
εκ των οποίων οι κ.κ. Καλλιάφας Αν. και Αναγνωστόπουλος Θ., αναπληρώθηκαν από τα 
αναπληρωματικά  μέλη κ.Αμαξοπούλου Ζωή και κ. Πήττα Ευγενία,  
εισήλθε  στην εξέταση, του με αριθμό    4   θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 
 
 Η  Οικονομική  Επιτροπή  άκουσε  τον  κ.  Πρόεδρο  που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπ’ όψη της 
Επιτροπής το πρακτικό Νο 4 της Επιτροπής Διαγωνισμού και το σχετικό εισηγητικό έγγραφο του    
A/ρχου κ. Λύκου Παν., που έχουν ως εξής: 
 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 
(ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ) 
 
 Στο Περιστέρι, σήμερα Τρίτη 15/09/2020 συνεδρίασε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών 
& αξιολόγησης του άρθρου 221, του Ν.4412/2016, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου 
Περιστερίου Δέσποινα Θωμαΐδου, Βασίλειο Ρέλλο & Βασιλική Κυριακίδου, η οποία ορίστηκε με τη με 
αρ. πρωτ. 410/2019 (ΑΔΑ:6Τ8ΛΩΞ2-3ΓΨ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) πράξη της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Περιστερίου, προκειμένου, να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν στο με αριθμό 89951,1 ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
κάτω των ορίων, της με αρ. πρωτ. 13222/20-03-2020, Διακήρυξης της Δ/νσης Διοικητικών 
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Υπηρεσιών/Τμ. Διοίκησης, και της με αρ. 2/2020 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής 
Παιδείας Πολιτισμού και Νέας Γενιάς (Τμήμα Παιδείας Πολιτισμού & Νέας Γενιάς), με τίτλο 
«ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2020-2021», συνολικού προϋπολογισμού 207.203,58€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με 
CPVː15894210-6. 
 
  Σημειώνεται, ότι στα προηγούμενα στάδια του διαγωνισμού: 
 

 Με το πρακτικό Νο1 η επιτροπή ολοκλήρωσε την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών καθώς και την αξιολόγηση τους, 
όπως προβλεπόταν από τη σχετική διακήρυξη των παρακάτω συμμετεχόντων: 

 

Α/α Συμμετέχων Αριθμός ηλεκτρονικής  
προσφοράς συστήματος   

1 
Γ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
CATERING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡ ΕΥΘΥΝΗΣ 

170374 

2 ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

170915 

3 Ν ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε 169957 

4 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 170618 

 
 Με το πρακτικό Νο2 η επιτροπή ολοκλήρωσε την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών των συμμετεχόντων εταιρειών που συνέχισαν σε αυτό το στάδιο και κατόπιν 
ελέγχου αυτών πρότεινε την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου, του συνόλου της 
υπηρεσίας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με τίτλο «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021», 
την εταιρεία «Ν ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε», με συνολική τιμή προσφοράς τα 
94.739,10€ χωρίς ΦΠΑ 13%  (107.055,20€ με ΦΠΑ 13%), σύμφωνα με την προσφορά της. 
 

 Μετά την έκδοση της 185/2020 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί 
επικύρωσης των πρακτικών Νο1 και Νο2 της παρούσας Επιτροπής, ασκήθηκε προδικαστική 
προσφυγή κατά της εν λόγω πράξης ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., από τον συμμετέχοντα οικονομικό 
φορέα «ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CLUB 
ΝΕΟΝ». 
 

 Ακολούθως εκδόθηκε η 936/2020 απόφαση της Α.Ε.Π.Π, όπου δεχόταν την 
Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και 
ακύρωνε την υπ’ αρ. 185/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής 
κατά το μέρος που ανακήρυσσε ως προσωρινό ανάδοχο για τον εν λόγω διαγωνισμό την 
εταιρεία «Ν ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». 
 

 Η επιτροπή συνέταξε το πρακτικό Νο3 όπου, λαμβάνοντας υπόψη την 936/2020 απόφαση 
της Α.Ε.Π.Π, πρότεινε την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για τον ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, (άρθρο 2.3.1 «Κριτήριο ανάθεσης») της με αρ. 
πρωτ. 13222/20-03-2020 Διακήρυξης, με τίτλο «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021», 
την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον 
διακριτικό τίτλο «CLUB NEON», με συνολική τιμή προσφοράς τα 108.185,94€ χωρίς ΦΠΑ 
13% (122.250,11€ με ΦΠΑ 13%),  σύμφωνα με την προσφορά της.  
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 Μετά την έκδοση της 322/2020 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί 

επικύρωσης του πρακτικού 3 η αναθέτουσα αρχή απέστειλε την με αρ. πρωτ. οικ. 
36717/10.09.2020 πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο για υποβολή των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβλήθηκαν από την εταιρεία «ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CLUB NEON», ηλεκτρονικά στο προβλεπόμενο διάστημα 
και απεστάλησαν έγκαιρα και σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της με αρ. πρωτ. 
13222/20-03-2020 Διακήρυξης, μέσω κεντρικού πρωτοκόλλου του Δήμου, στις 15.09.2020, 
λαμβάνοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου 37349. 

 
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης δεν ήταν δυνατή 

η πρόσβαση στο περιεχόμενό των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στη συνέχεια η πρόεδρος και τα 
δύο μέλη της Επιτροπής, οι οποίοι διαθέτουν τους απαιτούμενους κωδικούς καταχώρησαν στην ειδική 
φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Αμέσως μετά την 
παραπάνω διαδικασία, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης αποσφραγίσθηκαν με αποτέλεσμα να είναι 
δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. 

 
Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε αναλυτικά τα συνημμένα αρχεία και τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου (ηλεκτρονικά και έντυπα), σε σχέση με τις απαιτήσεις της με 
αρ. πρωτ. 13222/20-03-2020 Διακήρυξης. 

 
Η Επιτροπή παρατηρεί τα εξής: 

Το σύνολο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από την εταιρεία 
«ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CLUB NEON», 
είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη και η επιτροπή τα κάνει δεκτά. 

 
Συνεπώς η Επιτροπή προτείνει: 
 
Α. την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ««ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CLUB NEON», 
και 
Β. την κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με τίτλο «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021», στην 
εταιρεία «ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CLUB 
NEON», με συνολική τιμή προσφοράς τα 108.185,94€ χωρίς ΦΠΑ 13% (122.250,11€ με ΦΠΑ 
13%).  

 Οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, ορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 
360 και επόμενα του Ν.4412/2016. 

Η επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στις παραπάνω παρατηρήσεις και ολοκλήρωσε το παρόν 
πρακτικό στις 15.09.2020. 
   

 Σας γνωρίζουμε  ː 
 

 την  υπ’ αριθ. 322/2020 (ΑΔΑː Ω766ΩΞ2-04Λ) απόφαση με την οποία  εγκρίνεται  το  υπ’ 
αριθ. Ν. 3 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης προσφορών 
για προμήθειες και υπηρεσίες για τον ανωτέρω διαγωνισμό  και με την οποία 
 ανακαλείται  η 185/2020 (ΑΔΑː 6Ρ7ΨΩΞ2-ΜΙΔ) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής 
 απορρίπτεται  η τεχνική προσφορά της εταιρείας «Ν. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΟΕ», κατόπιν       της 936/2020 απόφασης της Α.Ε.Π.Π. 
 ανακηρύσσεται  ως προσωρινός ανάδοχος για τον ανωτέρω διαγωνισμό η  εταιρεία  
     « ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CLUB 
NEON» 
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 το πρακτικό 4 (Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης)  της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμών &  Αξιολόγησης Προσφορών για προμήθειες και υπηρεσίες (αρ.221/Ν.4412/8-8-
16) 

  
 την υπ’ αρ. 4 παρ. του άρθρου 100 Ν.4412/2016 σύμφωνα με την οποία « τα αποτελέσματα 

των σταδίων αποσφράγισης των προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής». 

 
Κατόπιν αυτών παρακαλούμε  να  προκαλέσετε  απόφαση  του Σώματος  η οποία να επικυρώνει 
τo Πρακτικό 4 (Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών για προμήθειες και υπηρεσίες (αρ.221/Ν.4412/8-8-
16)   που αφορά  τον ανοικτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό κάτω των ορίων  για την  «Σίτιση 
μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου Περιστερίου για το σχολικό έτος 2020-2021», πρ/σμού 
εξόδων διαχειριστικής χρήσης έτους 2020-2021 , 207.203,58 €. 

 
 
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  4 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης 
προσφορών για προμήθειες και υπηρεσίες, που αφορά τον ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για τη «ΣΙΤΙΣΗ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 
2020-2021» ,   πρ/σμού εξόδων διαχειριστικής χρήσης έτους 2020-2021 , 207.203,58 € και ως εκ 
τούτου: 
 
Α. αποδέχεται  τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ««ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με  διακριτικό τίτλο «CLUB NEON», 
και 
Β. κατακυρώνει τον ανοικτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό, με τίτλο «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021», στην 
εταιρεία «ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με  διακριτικό τίτλο «CLUB NEON», 
με συνολική τιμή προσφοράς τα 108.185,94€ χωρίς ΦΠΑ 13% (122.250,11€ με ΦΠΑ 13%).  

 
 Οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, ορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 

360 και επόμενα του Ν.4412/2016. 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 

Παναγιώτης Λύκος  
Αντιδήμαρχος 
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