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Τηλ. 2105701186-190       
Email: de@peristeri.gr      
 

ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Έγκριση α) του κατεπείγοντος του θέματος και β) του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης προσφορών, που αφορά τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
άνω των ορίων με τίτλο «Σίτιση μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Περιστερίου για το 
σχολικό έτος 2021-2022 από 1/1/2022 έως Μάιο 2022 και για το σχολικό έτος 
(Σεπτέμβριο-Μάιο) 2022-2023». 
 
 
Στο Περιστέρι, συνήλθε σήμερα 4/8/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ & ώρα 12:00 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. 32513/30-7-
2021 πρόσκλησης του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία,  
παρόντων του Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη,  
και των εξής τακτικών μελών: Τσιώτα-Μάρκου Μαρίας, Ποθητού Κων/νου, Μπέτση Βασιλείου 
και Κακλαμάνου Μιχαήλ 
απόντων δε των εξής τακτικών μελών: Καλλιάφα Αναστασίου, Αναγνωστόπουλου Θωμά, 
Πλέστη Αλέξανδρου και Μαργανέλη Χρήστου, που δεν συνδέθηκαν στο σύστημα τηλεδιάσκεψης 
αν και κλήθηκαν νόμιμα   
εκ των οποίων ο κ. Καλλιάφας Αναστάσιος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος 
Αμαξοπούλου Ζωή 

εισήλθε στην εξέταση, του με αριθμό  1  Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή άκουσε τον κ. Πρόεδρο που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπ’ όψη της 
Επιτροπής το σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/χου κ. Λύκου Παναγιώτη, καθώς και το 
Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης προσφορών για 
προμήθειες & υπηρεσίες του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, που έχουν ως εξής: 
 
Λαμβάνοντας υπ’ όψη ː 

1. Τον εν εξελίξει ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με συστημικό αριθμό 133906 και 
τίτλο «Σίτιση μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Περιστερίου για το σχολικό έτος 
2021-2022 από 1/1/2022 έως Μάιο 2022 και για το σχολικό έτος (Σεπτέμβριο-
Μάιο) 2022-2023». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4811/26-6-2021 (ΦΕΚ Α 108) «Απλούστευση του 
πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις 
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παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες 
ρυθμίσεις» με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παρ. 8 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
Α 143) και απαιτείται μετά την έκδοση της πολυετούς έγκρισης και πριν την διενέργεια των 
σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών, η έκδοση βεβαίωσης του Προϊσταμένου Οικονομικών 
Υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει κατ’ αναλογία τα στοιχεία των περιπτώσεων α) και β) της 
παρ.1 του άρθρου 3 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145), αναρτημένης στο Διαύγεια και η οποία δεν 
εκδόθηκε και δεν συμπεριλήφθηκε στους όρους του ανωτέρω αναφερόμενου διαγωνισμού. 

3. Το πρακτικό 1 της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης προσφορών για 
προμήθειες & υπηρεσίες του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

4. Την αναγκαιότητα για ύπαρξη σύμβασης από 1/1/2022 καθόσον η σύμβαση με τον 
προηγούμενο ανάδοχο λήγει στις 31/12/2021 και ο Δήμος δεν θα είναι σε θέση να συνεχίσει 
την σίτιση των μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου. 

 
Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε να προκαλέσετε απόφαση του Σώματος για: 

α) έγκριση της  εξέτασης εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος και  

β) έγκριση του πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης προσφορών 
για προμήθειες & υπηρεσίες του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 που αφορά τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό άνω των ορίων με τίτλο «Σίτιση μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου 
Περιστερίου για το σχολικό έτος 2021-2022 από 1/1/2022 έως Μάιο 2022 και για το 
σχολικό έτος (Σεπτέμβριο-Μάιο) 2022-2023».  

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 
 

 Στο Περιστέρι, σήμερα Δευτέρα 02.08.2021 και ώρα 14:30, συνεδρίασε η Επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης προσφορών για προμήθειες & υπηρεσίες του άρθρου 
221 του Ν.4412/2016, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου Περιστερίου Δέσποινα 
Θωμαΐδου (πρόεδρο), Ελένη Μαντζούκη (αναπληρωματικό μέλος, λόγω πολυήμερης αναρρωτικής 
απουσίας του τακτικού μέλους) & Σταματία Σπηνέλη (τακτικό μέλος), η οποία ορίστηκε με την 
480/9.12.2020 (ΑΔΑ: 6Ρ7ΑΩΞ2-ΗΑΝ) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Περιστερίου, στα πλαίσια της διαγωνιστικής διαδικασίας του  με συστημικού αριθμού  133906 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, της υπ΄ αρ. πρωτ. τ.τ. οικ. 
30213/16.07.2021 Διακήρυξης και της με αριθμό 4/7.7.2021 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πολιτικής Παιδείας Πολιτισμού & Ν. Γενιάς (Τμήμα Παιδείας Πολιτισμού & Νέας Γενιάς), με 
τίτλο «Σίτιση μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Περιστερίου για το σχολικό έτος 2021-
2022 από 1/1/2022 έως Μάιο 2022 και για το σχολικό έτος (Σεπτέμβριο-Μάιο) 2022-
2023», προϋπολογισθείσας δαπάνης 319.022,73€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%). 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
 

 το υπ’ αρ. 28689/7-7-2021 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής Παιδείας 
Πολιτισμού & Ν. Γενιάς (Τμήμα Παιδείας Πολιτισμού & Νέας Γενιάς) 
(21REQ008883593)  
 

 την υπ’ αρ. 29245/9-7-2021 Ανάληψη Πολυετούς Υποχρέωση (21REQ008895038). 
 

 την υπ’ αριθ. 286/14-7-2021 (ΑΔΑː 633ΟΩΞ2-ΤΟΥ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία  εγκρίθηκε η υπ ΄ αριθ. 4/2021 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πολιτικής Παιδείας Πολιτισμού & Ν. Γενιάς (Τμήμα Παιδείας Πολιτισμού & Νέας 
Γενιάς) και έγινε κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού 
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διαγωνισμού άνω των ορίων που αφορά τη «Σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου 
Περιστερίου για το σχολικό έτος 2021 – 2022 από 1/1/2022 ως Μάιο 2022 και για το 
σχολικό έτος 2022-2023 από Σεπτέμβριο – Μάιο». 

 την υπ. αρ. πρωτ. τ. τ. οικ. 30213/16-7-2021 διακήρυξη (21PROC008961284) 

 τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4811/26-6-2021 (ΦΕΚ Α 108) «Απλούστευση του 
πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις 
παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες 
ρυθμίσεις» με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παρ. 8 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ Α 143) και απαιτείται μετά την έκδοση της πολυετούς έγκρισης και πριν την 
διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών, η έκδοση βεβαίωσης του 
Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει κατ’ αναλογία τα στοιχεία 
των περιπτώσεων α) και β) της παρ.1 του άρθρου 3 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145), 
αναρτημένης στο Διαύγεια. 

 το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό και συγκεκριμένα τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 106 του 4412/2016  «Ματαίωση διαδικασίας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 46 του 4782/2021, «αν διαπιστωθεί σφάλμα ή 
παράλειψη σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, 
μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη». 

 
Επειδή, εκ παραδρομής, για την διαγωνιστική διαδικασία με τίτλο «Σίτιση μαθητών του 

Καλλιτεχνικού Σχολείου Περιστερίου για το σχολικό έτος 2021-2022 από 1/1/2022 έως 
Μάιο 2022 και για το σχολικό έτος (Σεπτέμβριο-Μάιο) 2022-2023» και αρ. πρωτ. τ. τ. οικ. 
30213/16-7-2021 διακήρυξης, δεν εκδόθηκε η προβλεπόμενη βεβαίωση της παρ. 8 του άρθρου 
67 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 66 του ν. 
4811/26-6-2021 (ΦΕΚ Α 108), κατόπιν της έκδοσης της απόφασης πολυετούς ανάληψης 
υποχρέωσης με αρ. πρωτ. οικ. 29245/9-7-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΚΜΩΞ2-ΗΚ2 ) (21REQ008895038) 
που αφορά τον ανωτέρω διαγωνισμό, η διαδικασία θα πρέπει να ματαιωθεί εν μέρει κατά τα 
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 106 του 4412/2016, όπως ισχύει. 
 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα προτείνει: 
 
Την ματαίωση εν μέρει του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και 
με τίτλο «Σίτιση μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Περιστερίου για το σχολικό έτος 
2021-2022 από 1/1/2022 έως Μάιο 2022 και για το σχολικό έτος (Σεπτέμβριο-Μάιο) 
2022-2023», προϋπολογισθείσας δαπάνης 319.022,73€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%), 
λόγω μη έκδοσης της απαιτούμενης βεβαίωσης  της  παρ. 8 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ Α 143) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4811/26-6-
2021 (ΦΕΚ Α 108) και την επανάληψη της διαδικασίας από το σημείο που εμφιλοχώρησε η 
παράλειψη της έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης, και κατ’ επέκταση την μερική ανάκληση της υπ’ 
αρ. 286/14-7-2021 Πράξης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑː 633ΟΩΞ2-ΤΟΥ) μόνο ως προς το 
μέρος της έγκρισης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης του ανωτέρω  ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού. 
 

Η Επιτροπή ολοκληρώνει και υπογράφει ομόφωνα το παρόν πρακτικό στις 02.08.2021. 
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Αφού έλαβε υπ’ όψη  τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε  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 τον λόγο που αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση    

β) το πρακτικό 1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης προσφορών για 
προμήθειες & υπηρεσίες του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 που αφορά τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό άνω των ορίων με τίτλο «Σίτιση μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου 
Περιστερίου για το σχολικό έτος 2021-2022 από 1/1/2022 έως Μάιο 2022 και για το 
σχολικό έτος (Σεπτέμβριο-Μάιο) 2022-2023» και  

γ) την ματαίωση εν μέρει του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής και με τίτλο «Σίτιση μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Περιστερίου για το 
σχολικό έτος 2021-2022 από 1/1/2022 έως Μάιο 2022 και για το σχολικό έτος 
(Σεπτέμβριο-Μάιο) 2022-2023», προϋπολογισθείσας δαπάνης 319.022,73€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%), λόγω μη έκδοσης της απαιτούμενης βεβαίωσης  της  
παρ. 8 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4811/26-6-2021 (ΦΕΚ Α 108) και την επανάληψη 
της διαδικασίας από το σημείο που εμφιλοχώρησε η παράλειψη της έκδοσης της 
ανωτέρω βεβαίωσης, και κατ’ επέκταση την μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 286/14-7-
2021 Πράξης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑː 633ΟΩΞ2-ΤΟΥ) μόνο ως προς το μέρος 
της έγκρισης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης του ανωτέρω  ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού 

σύμφωνα με όλα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση.    
 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Παναγιώτης Λύκος  
Αντιδήμαρχος 
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