
    

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 799 

 

Της 64
ης

 έκτακτης συνεδρίασης που έγινε την Παρασκευή 28 ∆εκεµβρίου 2018, ύστερα από τη µε 

αριθ. πρωτ. 69657/1359/27-12-2018 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα. 

 

Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά. 

 

 Παρόντες είναι οι κ.κ. Αργουδέλης Αλέξανδρος, Βεντούρης Ανδρέας, Καλογερόγιαννης 

Παναγιώτης, Καρβουνάς Νικόλαος και Μελά Σταυρούλα, τακτικά µέλη.  

 

Απόντες είναι οι κ.κ. Βοϊδονικόλας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, Αντωνάκου Σταυρούλα, Ζηλάκου 

Χαραλαµπία, Κάρλες Αναστάσιος και  Σαλπέας Ηλίας.  

 

Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή, που συνήλθε εκτάκτως σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

75 παρ. 6 του Ν. 3852/10, βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 του 

Ν. 3852/10. 

 

 

               ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε τον  

έλεγχο των συµπληρωµατικών πιστοποιητικών του αρµόδιου Πρωτοδικείου  του 

προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση ή µη του  ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας: «Σίτιση των µαθητών του Μουσικού 

Σχολείου Πειραιά, σχολικού έτους 2018-2019», προϋπολογισµού δαπάνης 135.762 € 

πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

 

Με τη µε αριθ. 341/2018 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η πίστωση και στη 

συνέχεια εκδόθηκε η µε αρ. ∆316/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία αναρτήθηκε στο 

ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ: 18REQ003226475 2018-06-08.  

Κατόπιν, µε τη µε αριθ. 393/2018 εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του 

πιο πάνω ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού.  

 

 Στη συνέχεια, εκδόθηκε η µε αριθ. πρωτ. 31277/4509/25-6-2018 προκήρυξη, η οποία αναρτήθηκε στο 

ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ: 18PROC003315073 2018-06-25, ανακοινώθηκε στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας 

(www.pireasnet.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου, δηµοσιεύθηκε, σύµφωνα µε το Νόµο, 

στις εφηµερίδες ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ και ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ και µε την οποία ορίστηκε ως καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, η Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 και ώρα 16:00.  

Η δε αναλυτική διακήρυξη των όρων του διαγωνισµού αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ,  µε Α∆ΑΜ : 

18PROC003315867 2018-06-25.  
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 Κατόπιν, η  Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών (η οποία 

συγκροτήθηκε µε τη µε αριθ. 517/2017 ΟΡΘΗ Απόφαση Ο.Ε.), την προκαθορισµένη ηµέρα και ώρα, ήτοι την 

Πέµπτη 26 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.µ., προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο των 

δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και γραπτά εντός 

της τασσοµένης από τη διακήρυξη προθεσµίας του µε συστηµικό αριθµό 61169, ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού. Συνέταξε δε το πρακτικό Νο 1, το οποίο υπέβαλε προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή. 

Την Τρίτη 7 Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00 π.µ., κατόπιν της από 3-8-2018 ειδοποίησης των συµµετεχόντων 

µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, προέβη στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών 

των διαγωνιζοµένων, συνέταξε δε το Πρακτικό Νο  2, το οποίο υπέβαλε προς έγκριση στην Οικονοµική 

Επιτροπή. 

 Η Οικονοµική Επιτροπή µε τη µε αριθ. 561/2018 απόφασή της ενέκρινε τα πρακτικά Νο 1 και Νο2 της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισµού την εταιρεία ΤΣΑΚΡΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ. 

Η µε αρ. 561/2018 απόφαση της Ο.Ε., κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω της πλατφόρµας του 

ΕΣΗ∆ΗΣ, στις 6/9/2018. 

 

 ∆υνάµει της παραπάνω απόφασης και µε την 45282/6687/25-9-2018 πρόσκληση, η οποία 

κοινοποιήθηκε στις 25/9/2018, κλήθηκε η προσωρινή  ανάδοχος εταιρεία ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & 

ΣΙΑ ΕΕ., να προσκοµίσει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη, τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης.  

 

Την Τετάρτη 10-10-2018 και ώρα 10:00 π.µ., κατόπιν της από 9-10-2018 σχετικής γνωστοποίησης 

µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνεδρίασε προκειµένου να αποσφραγίσει 

τον ηλεκτρονικό φάκελο µε τα  υποβαλλόµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ο οποίος υποβλήθηκε και σε 

φυσική µορφή µε αρ. πρωτ. 48262/9-10-2018. 

 

Στη συνέχεια συνέταξε το Πρακτικό Νο 3, το οποίο υπέβαλε στην Οικονοµική Επιτροπή και το οποίο η 

Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε µε τη µε αρ. 641/2018 απόφασή της. 

Η µε αρ. 641/2018  απόφαση κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες εκτός του αναδόχου, µέσω της 

πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, στις 25/10/2018. 

 

 

Στη συνέχεια, η εταιρεία Α∆ΑΜΑΝΤΑΣ CATERING Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 κατέθεσε ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών την από 1/11/2018 προδικαστική 

προσφυγή κατά της απόφασης 641/2018, επί της οποίας το 3
ο 
Κλιµάκιο της  Α.Ε.Π.Π. εξέδωσε τη µε αρ. 

1071/2018 απόφαση,  µε την οποία δέχεται εν µέρει την πιο πάνω προσφυγή και ακυρώνει την 

προσβαλλόµενη πράξη, ήτοι τη µε αρ. 641/2018 απόφαση της Ο.Ε., και αναπέµπει στην αναθέτουσα αρχή 

να ενεργήσει τα νόµιµα δηλ. να κοινοποιήσει µέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισµού στο 

ΕΣΗ∆ΗΣ, το πλήρες κείµενο της προσκοµισθείσας εντός του φυσικού φακέλου µε αρ. 861/2018 ένορκης 

βεβαίωσης του νοµίµου εκπροσώπου της προσωρινής αναδόχου εταιρείας, ώστε η προσφεύγουσα να λάβει 

γνώση αυτής για την άσκηση των δικαιωµάτων της και να καλέσει την προσωρινή ανάδοχο να 

συµπληρώσει τις ελλείψεις στο φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης προσκοµίζοντας επιπλέον 

πιστοποιητικά  του αρµόδιου Πρωτοδικείου που να αποδεικνύουν τη µη υπαγωγή της σε καθεστώς 

συνδιαλλαγής/εξυγίανσης και εκκαθάρισης µε δικαστική απόφαση, τα οποία να καλύπτουν το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς της και κατακύρωσης της σύµβασης.  

 

Προς συµµόρφωση µε τη µε αρ. 1071/2018 απόφαση του 3
ου 
Κλιµακίου της Α.Ε.Π.Π., η Ο.Ε. 

κοινοποίησε στις 13/12/2018 µέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ, το πλήρες 

κείµενο της προσκοµισθείσας εντός του φυσικού φακέλου µε αρ. 861/2018 ένορκης βεβαίωσης του 

νοµίµου εκπροσώπου της προσωρινής αναδόχου εταιρείας, ώστε η προσφεύγουσα να λάβει γνώση αυτής 

για την άσκηση των δικαιωµάτων της και µε τη µε αρ. 764/2018 απόφασή της, ακύρωσε τη µε αρ. 
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641/2018 κατακυρωτική της απόφαση και ζήτησε από τον ανάδοχο να συµπληρώσει τις ελλείψεις στο 

φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης προσκοµίζοντας επιπλέον πιστοποιητικά  του αρµόδιου 

Πρωτοδικείου που να αποδεικνύουν τη µη υπαγωγή της σε καθεστώς συνδιαλλαγής/εξυγίανσης και 

εκκαθάρισης µε δικαστική απόφαση, τα οποία να καλύπτουν το χρόνο υποβολής της προσφοράς της και 

κατακύρωσης της σύµβασης.  

 

Η απόφαση 764/2018 της Ο.Ε. και η µε αρ. πρωτ. 65133/1293/13-12/2018 πρόσκληση για την 

συµπλήρωση των ελλείψεων των δικαιολογητικών κατακύρωσης (πιστοποιητικών Πρωτοδικείου) προς την 

εταιρεία ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, κοινοποιήθηκαν µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, στις 

13/12/2018. 

 

Με το πέρας της ως άνω προθεσµίας, η Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν της από 19/12/2018 αίτησης 

της εταιρείας ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ (αρ. πρωτ. 68384/21-12-2018), µε τη µε αρ. 790/2018 

απόφασή της, προέβη στην παράταση της προθεσµίας υποβολής των πιστοποιητικών έως την 27/12/2018, 

προκειµένου η εταιρεία ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ να µπορέσει να προσκοµίσει το 

πιστοποιητικό  περί της µη υπαγωγής της σε καθεστώς εκκαθάρισης. 

 

Στις 27/12/2018 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, συνεδρίασε και αφού έλεγξε τα υποβαλλόµενα 

πιστοποιητικά της εταιρείας ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, συνέταξε και υπέβαλε στην Οικονοµική 

Επιτροπή το µε αρ. 4 πρακτικό της, το οποίο έχει ως εξής: 
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Στη συνέχεια η Ο.Ε. αφού είδε: 

 

• Το ως άνω Πρακτικό Νο 4 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

• τα µε Νο 1, 2 & 3 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

• τους όρους της διακήρυξης και τη µελέτη της Υπηρεσίας 

• το πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης Παιδείας & ∆ια Βίου Μάθησης, Τµήµα ∆ιοίκησης, Εποπτείας & 

Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών, µε Α∆ΑΜ: 18REQ002876861 2018-03-28 

• τη µε αριθ. 200/2018 Απόφαση ∆.Σ. (περί αναγκαιότητας εκτέλεσης της εν λόγω προµήθειας) 

• τη µε αριθ. 341/2018 απόφαση της Ο.Ε. (έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης) 

• τη µε αριθ. ∆316/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, µε Α∆ΑΜ: 18REQ003226475 2018-06-08,  

• τη µε αριθµ. 393/2018 απόφαση Ο.Ε. (έγκριση µελέτης & κατάρτιση όρων διακήρυξης) 

• τη µε αριθ. 517/2017 ΟΡΘΗ απόφαση της Ο.Ε. (συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού), 

• τη µε αριθµ. 561/2018 απόφαση Ο.Ε. (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) 

• τη µε αριθµ. 641/2018 απόφαση Ο.Ε. (κατακύρωση) 

• τη µε αρ. 1071/2018 απόφαση του 3
ΟΥ

 Κλιµακίου της ΑΕΠΠ,  

• τη µε αριθµ. 764/2018 απόφαση Ο.Ε. (ακύρωση της µε αρ. 641/2018 απόφασης της Ο.Ε.)  

• τη µε αριθµ. 790/2018 απόφαση Ο.Ε. (παράταση της προθεσµίας υποβολής των πιστοποιητικών) 

 

Αφού συµβουλεύτηκε: 

 

• τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (άρθρο 72 "περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής"), 

• του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ Α/194/2010) (διατάκτες), 

• του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

• τη µε αριθ. 57654/23-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 

Β/1781/2017), που αφορά στη ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

ΚΗΜ∆ΗΣ του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 

• Τη µε αριθ. 56902/215/2-6-2017  Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 

Β/1924/2017) « Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ». 

• του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α/133/19-7-2018) 
 

 Αφού άκουσε τις απόψεις της Προέδρου και των µελών της και µετά από διαλογική συζήτηση,   

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης 

 

2. Εγκρίνει το  Πρακτικό Νο 4 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορά  στον έλεγχο των 

συµπληρωµατικών πιστοποιητικών του αρµόδιου Πρωτοδικείου που αποδεικνύουν τη 

µη υπαγωγή της εταιρείας ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, σε καθεστώς 

συνδιαλλαγής/εξυγίανσης και εκκαθάρισης µε δικαστική απόφαση, τα οποία 

καλύπτουν το χρόνο υποβολής της προσφοράς της και κατακύρωσης της σύµβασης, 

στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την εκτέλεση της προµήθειας «Σίτιση των 

µαθητών του Μουσικού Σχολείου Πειραιά, σχολικού έτους 2018-2019», 

προϋπολογισµού δαπάνης 135.762 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει. 
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2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την πιο πάνω προµήθεια στην 

εταιρεία ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, της οποίας τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης βρέθηκαν πλήρη και η οποία προσέφερε την τιµή των 1,46 € πλέον ΦΠΑ, 

που αφορά το ηµερήσιο κόστος σίτισης ανά µαθητή και συνολική τιµή 81.906,00 € 

πλέον ΦΠΑ.  

 

Η δαπάνη για την  πιο πάνω προµήθεια, που ανέρχεται στο ποσό των 1,46 € πλέον ΦΠΑ και 

συνολική τιµή 81.906,00 € πλέον ΦΠΑ, θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6481.07 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 µε το ποσό των  79.221,12 € και τον 

οικείο Κ.Α. του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 µε το υπόλοιπο ποσό 

(Σχ. η ∆316 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  µε α/α 978 του µητρώου δεσµεύσεων). 

  

Η πιο πάνω προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης 

που έχει συνταχθεί από την αρµόδια Υπηρεσία, τη δε σχετική σύµβαση θα υπογράψει για το 

∆ήµο ο ∆ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος. 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα άρθρα 360 

επ. του Ν.  4412/16. 

 
 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – 

ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

 

ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

 

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. 

 

 

ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
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