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ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Λήψη απόφασης α) για το κατεπείγον του θέματος και β) για τη μετατόπιση της ημερομηνίας 
και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης, για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων (με 
Α/Α 107511)  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 3/6/2021 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. 21928/28-5-2021  
πρόσκλησης του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία,  
παρόντων του Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη,  
& των εξής τακτικών μελών: Τσιώτα-Μάρκου Μ., Ποθητού Κ., Μπέτση Β., Μαργανέλη Χρ., 
απόντων δε των εξής τακτικών μελών: Καλλιάφα Αν., Αναγνωστόπουλου Θ., Πλέστη Αλ.,  
Κακλαμάνου Μ., που δεν συνδέθηκαν στο σύστημα τηλεδιάσκεψης αν και κλήθηκαν νόμιμα   
εκ των οποίων οι κ.κ. Καλλιάφας Αν., Αναγνωστόπουλος Θ. και Κακλαμάνος Μ., αναπληρώθηκαν 
από τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Γαλάνη-Τζάτζου Ευγενία,  Πήττα Ευγενία και Αμαξοπούλου 
Ζωή  αντίστοιχα. 

Ο Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση, του με αριθμό  1EΗΔ  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, λόγω του ότι η σύμβαση που αφορά στην 
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων Βρεφονηπιακών 
και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Περιστερίου» προϋπολογισμού 399.958,64 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, αφορά πράξη που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 
10 «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» της 
εγκεκριμένης ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό στο πλαίσιο της 
ΒΑΑ/ΟΧΕ και ακολουθεί συγκεκριμένο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Φορέας χρηματοδότησης της 
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παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ΒΑΑ που 
εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014-2020». (MIS5052429, 
Κωδ. ΣΑ 2020ΕΠ08510038)  
 
(Β) στη λήψη απόφασης για τη μετατόπιση της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης, για 
τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων (με Α/Α 107511)  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%, λόγω της εκ παραδρομής αναγραφής λάθος Α/Α Συστήματος του ανωτέρω διαγωνισμού στην 
υπ’ αρ. 212/26-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΤΟΚΩΞ2-29Ο) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
Ειδικότερα στην υπ’ αρ. 212/26-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΤΟΚΩΞ2-29Ο) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής αναφέρεται ως Α/Α Συστήματος ο «ΑΑ 10755» αντί του ορθού «Α/Α 107511». Για τον 
λόγο αυτό μετατοπίζεται και η ημερομηνία ηλεκτρονικής  αποσφράγισης από την «08/06/2021, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00πμ.» στη νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης όλων των προσφορών των 
συμμετεχόντων στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α/Α 107511 της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του 
Δήμου Περιστερίου», την «22/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00πμ». 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 212/26-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΤΟΚΩΞ2-29Ο) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 
Αφού έλαβε υπ’ όψη  τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε  το θέμα, 
 ο κ. Μαργανέλης ψήφισε αποχή 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  τα  ε ξ ή ς: 
 

 
Ομόφωνα εγκρίνει  
α)  το κατεπείγον του θέματος για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση και 
β) την μετατόπιση της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης, για τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων (με Α/Α 107511)  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%, λόγω της εκ παραδρομής αναγραφής λάθος Α/Α 
Συστήματος του ανωτέρω διαγωνισμού στην υπ’ αρ. 212/26-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΤΟΚΩΞ2-
29Ο) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναφέρεται ως Α/Α Συστήματος ο «ΑΑ 
10755» αντί του ορθού «Α/Α 107511».  
Ως εκ τούτου μετατοπίζεται και η ημερομηνία ηλεκτρονικής  αποσφράγισης από την 
«08/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00πμ.» στη νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης όλων των προσφορών των συμμετεχόντων στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 
Α/Α 107511 της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των 
υφιστάμενων Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Περιστερίου», την 
«22/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ»,  

σύμφωνα με όλα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση. 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος 

 
 

Παναγιώτης Λύκος  
Αντιδήμαρχος 
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