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                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                              
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Νο 4 
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΑΧ.  Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Δημοκρατίας 1                                 ΑΡ.ΠΡΑΞΗΣ: 17 
Ταχ. Κώδικας:121 34 Περιστέρι   
Τηλ. 2105701186-190       
Email: de@peristeri.gr      
 
 

ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
(Α) Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος και  
(Β) Ματαίωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 
95099), για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση των υφιστάμενων Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου 
Περιστερίου» προϋπολογισμού 399.958,64 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
 
 
Στο Περιστέρι, συνήλθε σήμερα 28/1/2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ & ώρα 12:00 μ.μ.  
η Οικονομική Επιτροπή με τηλεδιάσκεψη μέσω «Cisco Webex”,   
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020),  
κατόπιν  της υπ’ αριθμ.πρωτ.οικ.2577/22-1-2021 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 
Μ., Μαργανέλης Χρ., 
Aπουσίαζαν τα τακτικά μέλη:  Καλλιάφας Αν., Αναγνωστόπουλος Θ., Πλέστης Αλ.,   
οι οποίοι δεν συνδέθηκαν στο σύστημα τηλεδιάσκεψης αν και κλήθηκαν  νόμιμα, οι κ.κ. Καλλιάφας Αν. 
και Αναγνωστόπουλος Θ.,  αναπληρώθηκαν  από τα αναπληρωματικά μέλη   κ. Γαλάνη-Τζάτζου 
Ευγ. και  κ. Πήττα Ευγενία.  
Ο πρόεδρος εισήλθε  στην εξέταση, του με αριθμό    1ΕΗΔ   θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 
 
 Η  Οικονομική  Επιτροπή  άκουσε  τον  κ.  Πρόεδρο  που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπ’ όψη της 
Επιτροπής το σχετικό εισηγητικό έγγραφο του  Α/ρχου  κ. Λύκου Παν.,  που έχει ως εξής: 
 
Παρακαλούμε όπως στην προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προβείτε: 
 
(Α) στη λήψη απόφασης για το κατεπείγον του θέματος, προκειμένου οι υποψήφιοι 
συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση των υφιστάμενων Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου 
Περιστερίου» προϋπολογισμού 399.958,64 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, να μην 
προχωρήσουν στην έκδοση εγγυητικών επιστολών, δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 11/02/2021 και ώρα: 14.00. 
 
(Β) στη ματαίωση της διαδικασίας διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των 
ορίων, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την 
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αναβάθμιση των υφιστάμενων Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου 
Περιστερίου» προϋπολογισμού 399.958,64 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, 
προκειμένου να επαναδημοπρατηθεί, με επικαιροποιημένους τους όρους της τεχνικής 
περιγραφής  της υπ’ αρ. 4/20-01-2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  
Στην παραπάνω μελέτη αναφέρονταν ενδεικτικά οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια 
των διαφόρων Ομάδων ειδών εξοπλισμού. Λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που 
πέρασε από τη σύνταξη της εν λόγω μελέτης έως την ανάρτηση του διαγωνισμού στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων  
(με Α/Α ηλεκτρονικού διαγωνισμού 95099), διαπιστώθηκε ότι ορισμένες  προδιαγραφές 
χρήζουν αναθεώρησης και επικαιροποίησης με αποτέλεσμα να επηρεάζουν ουσιωδώς τη 
διαδικασία ανάθεσης. 
Δεδομένου ότι πρόκειται για προμήθεια αναβάθμισης του εξοπλισμού των υφιστάμενων 
Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Περιστερίου και επειδή, σύμφωνα με το 
άρθρο 106 παρ. 2β του Ν.4412/2016, οι τεχνικές παράμετροι που αφορούν το συμβατικό 
αντικείμενο και σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης θα αλλάξουν ουσιωδώς, παρακαλούμε 
για τη ματαίωση της διαδικασίας του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των 
ορίων για την Πράξη με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των 
υφιστάμενων Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Περιστερίου» και την 
επαναδημοπράτηση της πράξης μετά την επικαιροποίηση της τεχνικής περιγραφής της  
μελέτης. 
Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε να προκαλέσετε απόφαση στην προσεχή συνεδρίαση 
της Οικονομικής Επιτροπής που να εγκρίνει: 
(Α) τη λήψη απόφασης για το κατεπείγον του θέματος και  
(Β) τη ματαίωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 
95099), για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση των υφιστάμενων Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου 
Περιστερίου» προϋπολογισμού 399.958,64 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και την 
επαναδημοπράτηση της πράξης μετά την επικαιροποίηση της τεχνικής περιγραφής της  
μελέτης. 
 
Αφού έλαβε υπ’ όψη  τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε  το θέμα,  
ο κ. Μαργανέλης ψήφισε αποχή ως προς το θέμα  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  τα  ε ξ ή ς: 
 
Ομόφωνα εγκρίνει 
(Α) το κατεπείγον του θέματος για του λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση και  
(Β) την ματαίωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με (Α/Α 
ΕΣΗΔΗΣ: 95099), για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για 
την αναβάθμιση των υφιστάμενων Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου 
Περιστερίου», πρ/σμού 399.958,64 € συμπ/νου του ΦΠΑ 24% και την επαναδημοπράτηση 
της πράξης μετά την επικαιροποίηση της τεχνικής περιγραφής της  μελέτης,  
σύμφωνα με όλα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Παναγιώτης Λύκος  
Αντιδήμαρχος 
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