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Αξηζκόο  945    

49
ε
 πλεδξίαζε  

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ 

ηεο 29
εο

 Γεθεκβξίνπ 2020 

--------------------------- 

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 29
ε
 Γεθεκβξίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12:00, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 49/24-

12-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (19) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3] 

Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Μαξία 

Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 8] Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 9] Πέηξνο Φσκάο 

– ηαθηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.  

Η θα Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 12
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκόο απνθάζεσο 951/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – 

ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (5) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Έγθξηζε ησλ από 17-12-2020 θαη 22-12-2020 Πξαθηηθώλ ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ 

ησλ Γ/λζεσλ: α) Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, β) Παηδείαο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη γ) Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, 

δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 

Γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηώλ ησλ Μνπζηθώλ ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Γπκλαζίνπ 

Λπθείνπ) γηα ην ρνιηθό έηνο 2020-2021» – CPV: 15894210-6 θαη αλάδεημε πξνζσξηλνύ 

αλαδόρνπ», (ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ. 17901/23-12-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ 

αξηζ. 17863/23-12-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Παηδείαο θαη Αζιεηηζκνύ - Γ/λζε 

Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: 

– Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε ησλ από 17-12-2020 θαη από 

22-12-2020 Πξαθηηθώλ ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ησλ Γ/λζεσλ α) Γηαρείξηζεο 

Πξνζόδσλ & Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο,  β) Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο θαη γ) Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνύ 

αλνηθηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ "Πξνκήζεηα Γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε ησλ 

καζεηώλ ησλ Μνπζηθώλ ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Γπκλαζίνπ Λπθείνπ) γηα ην ρνιηθό έηνο 

2020-2021 – CPV: 15894210-6 θαη αλάδεημε πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ΄΄ - Λακβάλνληαο ππόςε: -

*ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/30.6.2006 - «Κύξσζε 

ηνπ Κώδηθα  Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ») όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ 

ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 «Αλαδηαηππώζεηο άξζξσλ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα» ηνπ Ν. 

3731/2008 (ΦΔΚ 263/η.Α’/23-12-2008) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. 38  ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

377 ηνπ Ν.4412/2016(ΦΔΚ 147/ Α’/08.08.2016), -*ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ72 ηνπ 

Ν.3852/2010(ΦΔΚ 87/Α΄/07.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, -*ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ N.4270/2014 (ΦΔΚ143/Α’/28.06.2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ, -*ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 

ΑΔΑ: 6Τ4ΥΩΞΙ-ΙΦ8
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145/Α’/05.08.2016)«Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο» όπσο ηζρύεη, -*ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ, -*ην 

άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018(Φ.Δ.Κ. 133/ηεύρνο Α'/19.07.2018): «Γελ απαηηείηαη απόθαζε 

ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο 

έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […], -*ηελ αξηζ . 39788/31-07-2018 εγθύθιην ηνπ Τπ . 

Δζσηεξηθώλ "Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν .4555/2018" ( Α 1́33), -*ηελ ππ’ αξηζ. 4/2020 

δηαθήξπμε - κειέηε θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο I έσο θαη V ηνπ Σκήκαηνο ρνιείσλ ηεο Γ/λζεο 

Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, γηα ηελ Πξνκήζεηα Γεπκάησλ γηα ηε 

ζίηηζε ησλ καζεηώλ ησλ Μνπζηθώλ ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Γπκλαζίνπ Λπθείνπ) γηα ην 

ρνιηθό έηνο 2020-2021 - CPV: 15894210-6, -*ην Πξσηνγελέο Αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 

20REQ007500031 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, -*ην Δγθεθξηκέλν Αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ007527462 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, -*Σελ Απόθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνύο Τπνρξέσζεο κε 

ΑΓΑΜ:20REQ007527462 κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη ε δέζκεπζε θαη δηάζεζε ηεο πίζησζεο κε α/α 

Β/1965 Πνζό ελόο (1) επξώ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2020 θαη πνζό 209.618,52 επξώ γηα ην 

νηθνλνκηθό έηνο 2021, κε ΑΓΑ:9ΞΘΠΧΞΙ-ΧΧ8. -*ηελ αξηζ. 808/10-11-2020 κε ΑΓΑ: 6Κ52ΧΞΙ-

7ΙΙ απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο αξηζ. 4/2020 δηαθήξπμεο θαη ν ηξόπνο 

εθηέιεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα Γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηώλ ησλ 

Μνπζηθώλ ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Γπκλαζίνπ Λπθείνπ) γηα ην ρνιηθό έηνο 2020-2021 - 

CPV: 15894210-6, -*ηελ ππ’ αξηζ. 54994/17-11-2020 πξνθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ γηα ηνλ 

ειεθηξνληθό αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό γηα ηελ «Πξνκήζεηα Γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε 

ησλ καζεηώλ ησλ Μνπζηθώλ ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Γπκλαζίνπ Λπθείνπ) γηα ην ρνιηθό 

έηνο 2020-2021 - CPV: 15894210-6, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ κε 

ΑΓΑΜ:20PROC007674483, ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ κε ΑΓΑ:678ΥΧΞΙ-ΙΔ9, ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ 

ΔΗΓΗ ζηηο 20-11-2020 κε Α/Α πζηήκαηνο:101843, ζην Portal ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζηηο 19-

11-2020, θαζώο θαη ζε δύν εκεξήζηεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο θαη κία εβδνκαδηαία ζηηο 20-11-2020, -

*ηελ ππ’ αξηζ. 702/20-12-2019 (ΑΓΑ:660ΧΧΞΙ-ΡΦΚ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε 

ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ην Γλσκνδνηηθό Όξγαλν ηνπ άξζξνπ 221 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016 ησλ 

Γ/λζεσλ Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ &Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο & 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, -*ηελ ππ’ αξηζ. 

16410/20-11-2020 Πξόζθιεζε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ & 

Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ (Γλσκνδνηηθό Όξγαλν) ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ, -

*θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ειεθηξνληθώλ πξνζθνξώλ κέζσ ΔΗΓΗ ήηαλ ε 07-12-

2020 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:00, -*ηελ δηελέξγεηα κέζσ ΔΗΓΗ ηεο ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο 

Πξνζθνξώλ (Γλσκνδνηηθό Όξγαλν) ζηηο 14-12-2020, εκέξα Γεπηέξα, ώξα 11:00 π.κ., -*ηηο 

εκπξόζεζκεο ππνβιεζείζεο κέζσ ΔΗΓΗ ειεθηξνληθέο πξνζθνξέο ησλ θάησζη νηθνλνκηθώλ 

θνξέσλ: -  

Α/

Α 

 

ΔΠΧΝΤΜΙΑ 

 

1 

Δ.ΛΟΗ & ΙΑ Ο.Δ.  

(αξηζ. Πξνζθνξάο πζηήκαηνο: 199622) 

(αξηζ. πξση. Φπζηθνύ Φαθέινπ: 58353/07-12-2020) Ναπκαρίαο Έιιεο 1 & Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ Πάηξα 

ηει.2610-434309, 6936615780, Φαμ 2610-434894  

Email: lohkatia@gmail.com  

2 

ΠΑΝΣΔΛΗ Α. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ.  

(αξηζ. Πξνζθνξάο πζηήκαηνο: 201282)  

(αξηζ. πξση. Φπζηθνύ Φαθέινπ: 58541/08-12-2020) Αγίαο Άλλεο 60 Μπαζαξίζηξα  ηθ: 20100 Κόξηλζνο 

ηει.27410-84950, Φαμ 27410-83850, 

Email: info@clubneon.gr  

-*ην από 17-12-2020 Πξαθηηθό απνζθξάγηζεο, δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο 

πξνζθνξώλ ηνπ ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ Πξνκήζεηα Γεπκάησλ 

γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηώλ ησλ Μνπζηθώλ ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Γπκλαζίνπ Λπθείνπ) 

mailto:info@korinthianpalace.gr
mailto:info@clabneon.gr
ΑΔΑ: 6Τ4ΥΩΞΙ-ΙΦ8
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γηα ην ρνιηθό έηνο 2020-2021 - CPV: 15894210-6, ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ & 

Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ (Γλσκνδνηηθό Όξγαλν) ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ πνπ αθνξά 

ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ, κέζσ ΔΗΓΗ, ηνπ ππνθαθέινπ 

"Γηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο – Σερληθή πξνζθνξά" θαη ζηνλ έιεγρό ηνπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ 

πξνηείλεηαη νκόθσλα: -*ε απνδνρή όισλ ησλ πξνζθνξώλ ησλ θάησζη νηθνλνκηθώλ θνξέσλ:- 

Α/Α 

 

ΔΠΧΝΤΜΙΑ 

 

1 

Δ.ΛΟΗ & ΙΑ Ο.Δ.  

(αξηζ. Πξνζθνξάο πζηήκαηνο: 199622) 

(αξηζ. πξση. Φπζηθνύ Φαθέινπ: 58353/07-12-2020) Ναπκαρίαο Έιιεο 1 & Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ Πάηξα 

ηει.2610-434309, 6936615780, Φαμ 2610-434894  

Email: lohkatia@gmail.com  

2 

ΠΑΝΣΔΛΗ Α. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ.  

(αξηζ. Πξνζθνξάο πζηήκαηνο: 201282)  

(αξηζ. πξση. Φπζηθνύ Φαθέινπ: 58541/08-12-2020) Αγίαο Άλλεο 60 Μπαζαξίζηξα  ηθ: 20100 Κόξηλζνο 

ηει.27410-84950, Φαμ 27410-83850, 

Email: info@clubneon.gr  

-θαζώο είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο αξηζ. 4/2020 δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ώζηε λα ζπλερίζνπλ ζην επόκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ, ήηνη ηελ απνζθξάγηζε ησλ 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ. -*νη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο 

έγηλαλ δεθηέο θαηά ην πξνεγνύκελν ζηάδην ζην αλσηέξσ πξαθηηθό, ελεκεξώζεθαλ κε ην από 17-

12-2020 ζρεηηθό έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ειεθηξνληθά 

κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΗΓΗ, γηα ηελ εκεξνκελία θαη ώξα 

ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ηεο παξ. 2γ 

ηνπ άξζξν 100 ηνπ Ν.4412/ 2016, -*ηελ δηελέξγεηα κέζσ ΔΗΓΗ ηεο ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο ηνπ ππνθάθεινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ (Γλσκνδνηηθό Όξγαλν) ζηηο 22-12-2020, εκέξα Σξίηε, 

θαη ώξα 12:00 π.κ., -*ην από 22-12-2020 Πξαθηηθό απνζθξάγηζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ (Γλσκνδνηηθό Όξγαλν)ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ 

Τπεξεζηώλ πνπ αθνξά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ "Οηθνλνκηθώλ 

Πξνζθνξώλ" κέζσ ΔΗΓΗ θαη ηνλ έιεγρν απηώλ, βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνηείλεηαη νκόθσλα: - ηελ 

αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα εηαηξείαο «Δ.ΛΟΗ & ΙΑ Ο.Δ.» Γ/λζε: Ναπκαρίαο Έιιεο 1 & 

Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ Πάηξα ηει.2610-434309, 6936615780, Email: lohkatia@gmail.com, σο 

πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα Γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηώλ ησλ Μνπζηθώλ 

ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Γπκλαζίνπ Λπθείνπ) γηα ην ρνιηθό έηνο 2020-2021 - CPV: 

15894210-6, θξίλνληαο ηελ πξνζθνξά ηεο, ηερληθά άξηηα, νηθνλνκηθά ζπκθεξόηεξε, εληόο 

ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο αξηζ. 4/2020 Μειέηεο, όπσο 

πξνθύπηεη από ηνλ αθόινπζν πίλαθα: - 1) Δηαηξεία Δ. ΛΟΗ & ΙΑ Ο.Δ. (αξηζ. Πξνζθνξάο 

πζηήκαηνο: 199622) Γ/λζε: Ναπκαρίαο Έιιεο 1 & Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ Πάηξα ηει.2610-

434309, 6936 615780, Email: lohkatia@gmail.com -  

α/α ΔΙΓΟ Μ.Μ 
ΤΝΟΛΟ  

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΓΟ 

ΑΞΙΑ 

ΥΧΡΙ 

Φ.Π.Α. € 

1 

15894210-6 

Ηκεξήζην γεύκα αλά 

καζεηή κε θνπβέξ 

ζύκθσλα κε ην 

ζπλεκκέλν πξόγξακκα 

ζίηηζεο 

Σεκάρην 56.420 1,76 99.299,20 

2 

15894210-6 

Πξόρεηξν θαγεηό 

(ζάληνπηηο κε ρπκό) 

ζύκθσλα κε ην 

ζπλεκκέλν πξόγξακκα 

ζίηηζεο 

Σεκάρην 2.480 1,55 3.844,00 

 

ΤΝΟΛΟ: 

 

103.143,20 

  

mailto:info@korinthianpalace.gr
mailto:info@clabneon.gr
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Φ.Π.Α. 13%:  13.408,62 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ: 

 

116.551,82 

-2) ΠΑΝΣΔΛΗ Α. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ. (αξηζ. Πξνζθνξάο πζηήκαηνο: 201282) 

Γ/λζε: Αγίαο Άλλεο 60 Μπαζαξίζηξα ηθ: 20100 Κόξηλζνο ηει.27410-84950, Φαμ 27410-83850, 

Email: info@clubneon.gr -  

α/α ΔΙΓΟ Μ.Μ 
ΤΝΟΛΟ  

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΓΟ 

ΑΞΙΑ 

ΥΧΡΙ 

Φ.Π.Α. € 

1 

15894210-6 

Ηκεξήζην γεύκα αλά 

καζεηή κε θνπβέξ 

ζύκθσλα κε ην 

ζπλεκκέλν 

πξόγξακκα ζίηηζεο  

Σεκάρην 56.420 1,78 100.427,60 

2 

15894210-6 

Πξόρεηξν θαγεηό 

(ζάληνπηηο κε ρπκό) 

ζύκθσλα κε ην 

ζπλεκκέλν 

πξόγξακκα ζίηηζεο 

Σεκάρην 2.480 1,37 3.397,60 

 

ΤΝΟΛΟ: 

 

103.825,20 

 

Φ.Π.Α. 13%: 

 

13.497,28 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ: 

 

117.322,48 

-Παξαθαινύκε όπσο: - 1. Δγθξίλεηε ηα από 17-12-2020 (ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη 

αμηνιόγεζε ππνθαθέισλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο – ηερληθήο πξνζθνξάο) θαη 22-12-2020 

(ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ππνθαθέισλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνύ 

αλαδόρνπ) πξαθηηθά ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ (Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ 

θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηνπ άξζξνπ 221 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016) ηεο Γ/λζεο α) Γηαρείξηζεο 

Πξνζόδσλ & Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο,  β) Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο θαη γ) Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ δηαδηθαζία ζύλαςεο 

δεκόζηαο ζύκβαζεο πνπ αθνξά ηελ «Πξνκήζεηα Γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηώλ ησλ 

Μνπζηθώλ ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Γπκλαζίνπ Λπθείνπ) γηα ην ρνιηθό έηνο 2020-2021» - 

CPV: 15894210-6 κε ειεθηξνληθό αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κέζσ ΔΗΓΗ. -  

2. Απνθαζίζεηε ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ 

δηαγσληζκνύ κέζσ ΔΗΓΗ κε ηνλ θάησζη νηθνλνκηθό θνξέα σο πξνζσξηλό αλάδνρν, θξίλνληαο 

ηελ πξνζθνξά ζπκκεηνρήο ηνπ πιήξε, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

αξηζ. 4/2020 δηαθήξπμεο θαη πξνζέθεξε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά, (ρακειόηεξε ηηκή γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο), έλαληη ζπλνιηθνύ πνζνύ  

116.551,82 επξώ  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.13% όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηνλ 

θάησζη πίλαθα: - Δηαηξεία «Δ.ΛΟΗ & ΙΑ Ο.Δ.», Γ/λζε: Ναπκαρίαο Έιιεο 1 & Ηξώσλ 

Πνιπηερλείνπ Πάηξα ηει. 2610-434309, 6936615780, - Email: lohkatia@gmail.com, -  

α/α ΔΙΓΟ Μ.Μ 
ΤΝΟΛΟ  

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΓΟ 

ΑΞΙΑ 

ΥΧΡΙ 

Φ.Π.Α. € 

1 

15894210-6 

Ηκεξήζην γεύκα αλά 

καζεηή κε θνπβέξ 

ζύκθσλα κε ην 

ζπλεκκέλν πξόγξακκα 

ζίηηζεο 

Σεκάρην 56.420 1,76 99.299,20 

2 

15894210-6 

Πξόρεηξν θαγεηό 

(ζάληνπηηο κε ρπκό) 

ζύκθσλα κε ην 

ζπλεκκέλν πξόγξακκα 

ζίηηζεο 

Σεκάρην 2.480 1,55 3.844,00 

 

ΤΝΟΛΟ: 

 

103.143,20 

  

mailto:info@clabneon.gr
mailto:info@korinthianpalace.gr
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Φ.Π.Α. 13%:  13.408,62 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ: 

 

116.551,82 

-Καηά ηεο παξνύζαο απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζύκθσλα κε ην Βηβιίν IV– 

"Έλλνκε Πξνζηαζία θαηά ηε ύλαςε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ" (άξζξα 345 έσο 374) ηνπ Ν. 

4412/2016. - Ο Αληηδήκαξρνο Παηδείαο θαη Αζιεηηζκνύ, θ. Παλαγηώηεο Πεηξόπνπινο».- 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ηα από 17-12-2020 θαη 22-12-2020 πξαθηηθά ηνπ αξκόδηνπ 

Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα Γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηώλ ησλ 

Μνπζηθώλ ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Γπκλαζίνπ Λπθείνπ) γηα ην ρνιηθό έηνο 2020-2021». 

Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο θαη Ισάλλεο 

Σζηκπνύθεο δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ «ιεπθό» θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 

ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο αξλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεπθή ςήθν, ινγίδεηαη σο παξόλ 

θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε 

ιεπθή ςήθνο δελ ππνινγίδνληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ, ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,   

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
(8 ζεηηθέο ςήθνη) 

 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

1. Σεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/30.6.2006 - «Κύξσζε ηνπ 

Κώδηθα  Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ») όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ 

εδαθίνπ ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 «Αλαδηαηππώζεηο άξζξσλ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ 

Κώδηθα» ηνπ Ν. 3731/2008 (ΦΔΚ 263/η.Α’/23-12-2008) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. 38  

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν.4412/2016(ΦΔΚ 147/ Α’/08.08.2016) 

2. Σνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1) 

3. Σνπ N.4270/2014 (ΦΔΚ143/Α’/28.06.2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ 

4. Σνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/Α’/05.08.2016) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο 

Γηαηάθηεο» όπσο ηζρύεη 

5. Σσλ άξζξσλ ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

ηζρύνπλ 

6. Σνπ άξζξνπ 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018(Φ.Δ.Κ. 133/ηεύρνο Α'/19.07.2018): «Γελ 

απαηηείηαη απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […] 

7. Σεο αξηζ. 39788/31-07-2018 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ. Δζσηεξηθώλ "Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ 

ηνπ Ν.4555/2018" (Α 1́33), 

 

θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα θάησζη: 

1. Σελ ππ’ αξηζ. 4/2020 δηαθήξπμε - κειέηε θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο I έσο θαη V ηνπ 

Σκήκαηνο ρνιείσλ ηεο Γ/λζεο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 

γηα ηελ Πξνκήζεηα Γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηώλ ησλ Μνπζηθώλ ρνιείσλ ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ (Γπκλαζίνπ Λπθείνπ) γηα ην ρνιηθό έηνο 2020-2021 - CPV: 15894210-6 

2. Σν Πξσηνγελέο Αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ007500031 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

3. Σν Δγθεθξηκέλν Αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ007527462 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

4. Σελ Απόθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνύο Τπνρξέσζεο κε ΑΓΑΜ:20REQ007527462 κε ηελ 

νπνία εγθξίλνληαη ε δέζκεπζε θαη δηάζεζε ηεο πίζησζεο κε α/α Β/1965 Πνζό ελόο (1) 

επξώ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2020 θαη πνζό 209.618,52 επξώ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2021, 

κε ΑΓΑ:9ΞΘΠΧΞΙ-ΧΧ8 
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5. Σελ αξηζ. 808/10-11-2020 κε ΑΓΑ: 6Κ52ΧΞΙ-7ΙΙ απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαζνξίζηεθαλ νη 

όξνη ηεο αξηζ. 4/2020 δηαθήξπμεο θαη ν ηξόπνο εθηέιεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα Γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηώλ ησλ Μνπζηθώλ ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ (Γπκλαζίνπ Λπθείνπ) γηα ην ρνιηθό έηνο 2020-2021 - CPV: 15894210-6 

6. Σελ ππ’ αξηζ. 54994/17-11-2020 πξνθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ γηα ηνλ ειεθηξνληθό 

αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό γηα ηελ «Πξνκήζεηα Γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε ησλ 

καζεηώλ ησλ Μνπζηθώλ ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Γπκλαζίνπ Λπθείνπ) γηα ην 

ρνιηθό έηνο 2020-2021 - CPV: 15894210-6, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ  κε 

ΑΓΑΜ:20PROC007674483, ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ κε ΑΓΑ:678ΥΧΞΙ-ΙΔ9, ζηε δηαδηθηπαθή 

πύιε ηνπ ΔΗΓΗ ζηηο 20-11-2020 κε Α/Α πζηήκαηνο:101843, ζην Portal ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ ζηηο 19-11-2020, θαζώο θαη ζε δύν εκεξήζηεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο θαη κία 

εβδνκαδηαία ζηηο 20-11-2020 

7. Σελ ππ’ αξηζ. 702/20-12-2019 (ΑΓΑ:660ΧΧΞΙ-ΡΦΚ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ην Γλσκνδνηηθό Όξγαλν ηνπ άξζξνπ 221 παξ.1 ηνπ 

Ν.4412/2016 ησλ Γ/λζεσλ Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ &Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, Παηδείαο, Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ 

8. Σελ ππ’ αξηζ. 16410/20-11-2020 Πξόζθιεζε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ (Γλσκνδνηηθό Όξγαλν) ηεο Γ/λζεο 

Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ 

9. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ειεθηξνληθώλ πξνζθνξώλ κέζσ ΔΗΓΗ ήηαλ ε 

07
ε
-12-2020 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:00 

10. Σελ δηελέξγεηα κέζσ ΔΗΓΗ ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ελώπηνλ 

ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ (Γλσκνδνηηθό 

Όξγαλν) ζηηο 14-12-2020, εκέξα Γεπηέξα, ώξα 11:00 π.κ. 

11. Σηο εκπξόζεζκεο ππνβιεζείζεο κέζσ ΔΗΓΗ ειεθηξνληθέο πξνζθνξέο ησλ θάησζη 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ: 

 

Α/

Α 

 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ 

 

1 

Δ.ΛΟΖ & ΗΑ Ο.Δ.  

(αξηζ. Πξνζθνξάο πζηήκαηνο: 199622) 

(αξηζ. πξση. Φπζηθνύ Φαθέινπ: 58353/07-12-2020) Ναπκαρίαο Έιιεο 1 & Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ Πάηξα 

ηει.2610-434309, 6936615780, Φαμ 2610-434894  

Email: lohkatia@gmail.com  

2 

ΠΑΝΣΔΛΖ Α. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.  

(αξηζ. Πξνζθνξάο πζηήκαηνο: 201282)  

(αξηζ. πξση. Φπζηθνύ Φαθέινπ: 58541/08-12-2020) Αγίαο Άλλεο 60 Μπαζαξίζηξα  ηθ: 20100 Κόξηλζνο 

ηει.27410-84950, Φαμ 27410-83850, 

Email: info@clubneon.gr  

 

12. Σν από 17-12-2020 Πξαθηηθό απνζθξάγηζεο, δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο 

πξνζθνξώλ ηνπ ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ Πξνκήζεηα 

Γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηώλ ησλ Μνπζηθώλ ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

(Γπκλαζίνπ Λπθείνπ) γηα ην ρνιηθό έηνο 2020-2021 - CPV: 15894210-6, ηεο Δπηηξνπήο 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ (Γλσκνδνηηθό Όξγαλν) ηεο Γ/λζεο 

Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ πνπ αθνξά ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ 

πξνζθνξώλ, κέζσ ΔΗΓΗ, ηνπ ππνθαθέινπ "Γηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο – Σερληθή 

πξνζθνξά" θαη ζηνλ έιεγρό ηνπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνηείλεηαη νκόθσλα: 

 Η απνδνρή όισλ ησλ πξνζθνξώλ ησλ θάησζη νηθνλνκηθώλ θνξέσλ: 
 

Α/Α 

 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ 

 

mailto:info@korinthianpalace.gr
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1 

Δ.ΛΟΖ & ΗΑ Ο.Δ.  

(αξηζ. Πξνζθνξάο πζηήκαηνο: 199622) 

(αξηζ. πξση. Φπζηθνύ Φαθέινπ: 58353/07-12-2020) Ναπκαρίαο Έιιεο 1 & Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ Πάηξα 

ηει.2610-434309, 6936615780, Φαμ 2610-434894  

Email: lohkatia@gmail.com  

2 

ΠΑΝΣΔΛΖ Α. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.  

(αξηζ. Πξνζθνξάο πζηήκαηνο: 201282)  

(αξηζ. πξση. Φπζηθνύ Φαθέινπ: 58541/08-12-2020) Αγίαο Άλλεο 60 Μπαζαξίζηξα  ηθ: 20100 Κόξηλζνο 

ηει.27410-84950, Φαμ 27410-83850, 

Email: info@clubneon.gr  

 

θαζώο είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο αξηζ. 4/2020 δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ώζηε λα ζπλερίζνπλ ζην επόκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ, ήηνη ηελ 

απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ. 

13. Οη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έγηλαλ δεθηέο θαηά ην 

πξνεγνύκελν ζηάδην ζην αλσηέξσ πξαθηηθό, ελεκεξώζεθαλ κε ην από 17-12-2020 

ζρεηηθό έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ειεθηξνληθά κέζσ 

ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΖΓΖ, γηα ηελ εκεξνκελία θαη ώξα 

ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ηεο 

παξ. 2γ ηνπ άξζξν 100 ηνπ Ν.4412/ 2016 

14. Σελ δηελέξγεηα κέζσ ΔΗΓΗ ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηνπ ππνθάθεινπ 

«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ & 

Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ (Γλσκνδνηηθό Όξγαλν) ζηηο 22-12-2020, εκέξα Σξίηε, θαη ώξα 

12:00 π.κ. 

15. Σν από 22-12-2020 Πξαθηηθό απνζθξάγηζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ & 

Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ (Γλσκνδνηηθό Όξγαλν)ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ πνπ 

αθνξά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ "Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ" κέζσ 

ΔΗΓΗ θαη ηνλ έιεγρν απηώλ, βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνηείλεηαη νκόθσλα: 

Ζ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα εηαηξείαο «Δ.ΛΟΖ & ΗΑ Ο.Δ.» Γ/λζε: 

Ναπκαρίαο Έιιεο 1 & Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ Πάηξα ηει.2610-434309, 6936615780, 

Email: lohkatia@gmail.com, σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα Γεπκάησλ 

γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηώλ ησλ Μνπζηθώλ ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Γπκλαζίνπ 

Λπθείνπ) γηα ην ρνιηθό έηνο 2020-2021 - CPV: 15894210-6, θξίλνληαο ηελ πξνζθνξά 

ηεο, ηερληθά άξηηα, νηθνλνκηθά ζπκθεξόηεξε, εληόο ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ θαη 

ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο αξηζκ. 4/2020 Μειέηεο,  όπσο πξνθύπηεη από ηνλ αθόινπζν 

πίλαθα: 

1) Δηαηξεία Δ.ΛΟΖ & ΗΑ Ο.Δ. (αξηζ. Πξνζθνξάο πζηήκαηνο: 199622)Γ/λζε: 

Ναπκαρίαο Έιιεο 1 & Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ Πάηξα ηει.2610-434309, 6936 615780, 

Email: lohkatia@gmail.com 
 

α/α ΔΙΓΟ Μ.Μ 
ΤΝΟΛΟ  

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΓΟ 

ΑΞΙΑ 

ΥΧΡΙ 

Φ.Π.Α. € 

1 

15894210-6 

Ηκεξήζην γεύκα αλά 

καζεηή κε θνπβέξ 

ζύκθσλα κε ην 

ζπλεκκέλν πξόγξακκα 

ζίηηζεο 

Σεκάρην 56.420 1,76 99.299,20 

2 

15894210-6 

Πξόρεηξν θαγεηό 

(ζάληνπηηο κε ρπκό) 

ζύκθσλα κε ην 

ζπλεκκέλν πξόγξακκα 

ζίηηζεο 

Σεκάρην 2.480 1,55 3.844,00 

 

ΤΝΟΛΟ: 

 

103.143,20 

 

Φ.Π.Α. 13%:  

 

13.408,62 
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ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ: 116.551,82 

 

2) ΠΑΝΣΔΛΖ Α. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. (αξηζ. Πξνζθνξάο πζηήκαηνο: 

201282) Γ/λζε: Αγίαο Άλλεο 60 Μπαζαξίζηξα  ηθ: 20100 Κόξηλζνο ηει.27410-84950, 

Φαμ 27410-83850, Email: info@clubneon.gr 
 

α/α ΔΙΓΟ Μ.Μ 
ΤΝΟΛΟ  

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΓΟ 

ΑΞΙΑ 

ΥΧΡΙ 

Φ.Π.Α. € 

1 

15894210-6 

Ηκεξήζην γεύκα αλά 

καζεηή κε θνπβέξ 

ζύκθσλα κε ην 

ζπλεκκέλν 

πξόγξακκα ζίηηζεο  

Σεκάρην 56.420 1,78 100.427,60 

2 

15894210-6 

Πξόρεηξν θαγεηό 

(ζάληνπηηο κε ρπκό) 

ζύκθσλα κε ην 

ζπλεκκέλν 

πξόγξακκα ζίηηζεο 

Σεκάρην 2.480 1,37 3.397,60 

 

ΤΝΟΛΟ: 

 

103.825,20 

 

Φ.Π.Α. 13%: 

 

13.497,28 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ: 

 

117.322,48 

 

 Καηόπηλ ησλ αλσηέξσλ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, 

 

Α] Δγθξίλεη ην από 17-12-2020 (ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ππνθαθέισλ 

δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο – ηερληθήο πξνζθνξάο) πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ 

Οξγάλνπ (Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηνπ άξζξνπ 221 παξ.1 

ηνπ Ν.4412/2016) ηεο Γ/λζεο: α) Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ & Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο,  β) Παηδείαο 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη γ) Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ γηα ηελ δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο πνπ αθνξά ζελ «Πξνκήζεηα Γεπκάησλ 

γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηώλ ησλ Μνπζηθώλ ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Γπκλαζίνπ Λπθείνπ) 

γηα ην ρνιηθό έηνο 2020-2021» - CPV: 15894210-6 κε ειεθηξνληθό  αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό 

δηαγσληζκό κέζσ ΔΗΓΗ θαη σο εθ ηνύηνπ θάλεη δεθηέο όιεο ηηο πξνζθνξέο ησλ θάησζη 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ: 

 

Α/Α 

 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ 

 

1 

Δ.ΛΟΖ & ΗΑ Ο.Δ.  

(αξηζ. Πξνζθνξάο πζηήκαηνο: 199622) 

(αξηζ. πξση. Φπζηθνύ Φαθέινπ: 58353/07-12-2020) Ναπκαρίαο Έιιεο 1 & Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ Πάηξα 

ηει.2610-434309, 6936615780, Φαμ 2610-434894  

Email: lohkatia@gmail.com  

2 

ΠΑΝΣΔΛΖ Α. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.  

(αξηζ. Πξνζθνξάο πζηήκαηνο: 201282)  

(αξηζ. πξση. Φπζηθνύ Φαθέινπ: 58541/08-12-2020) Αγίαο Άλλεο 60 Μπαζαξίζηξα  ηθ: 20100 Κόξηλζνο 

ηει.27410-84950, Φαμ 27410-83850, 

Email: info@clubneon.gr  

 

θαζώο είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο αξηζ. 4/2020 δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ώζηε λα ζπλερίζνπλ ζην επόκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ, ήηνη ηελ απνζθξάγηζε 

ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ. 

 

Β] Δγθξίλεη ην από 22-12-2020 (ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ππνθαθέισλ νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ θαη αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ) πξαθηηθό ηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ θαη 

mailto:info@clabneon.gr
mailto:info@korinthianpalace.gr
mailto:info@clabneon.gr
ΑΔΑ: 6Τ4ΥΩΞΙ-ΙΦ8



9 

 

σο εθ ηνύηνπ πξνζσξηλόο αλάδνρνο ηνπ ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ 

δηαγσληζκνύ κέζσ ΔΗΓΗ γηα ηελ «Πξνκήζεηα Γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηώλ ησλ 

Μνπζηθώλ ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Γπκλαζίνπ Λπθείνπ) γηα ην ρνιηθό έηνο 2020-

2021» αλαδεηθλύεηαη ε εηαηξεία «Δ. ΛΟΖ & ΗΑ Ο.Δ.», Γ/λζε: Ναπκαρίαο Έιιεο 1 & 

Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ Πάηξα ηει. 2610-434309, 6936615780, Email: lohkatia@gmail.com, 

θξίλνληαο ηελ πξνζθνξά ζπκκεηνρήο ηεο πιήξε, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 4/2020 δηαθήξπμεο, θαη πξνζέθεξε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, (ρακειόηεξε ηηκή γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο), έλαληη 

ζπλνιηθνύ πνζνύ 116.551,82 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.13%, όπσο αλαιπηηθά 

αλαθέξεηαη ζηνλ θάησζη πίλαθα: 

 

α/α ΔΙΓΟ Μ.Μ 
ΤΝΟΛΟ  

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΓΟ 

ΑΞΙΑ 

ΥΧΡΙ 

Φ.Π.Α. € 

1 

15894210-6 

Ηκεξήζην γεύκα αλά 

καζεηή κε θνπβέξ 

ζύκθσλα κε ην 

ζπλεκκέλν πξόγξακκα 

ζίηηζεο 

Σεκάρην 56.420 1,76 99.299,20 

2 

15894210-6 

Πξόρεηξν θαγεηό 

(ζάληνπηηο κε ρπκό) 

ζύκθσλα κε ην 

ζπλεκκέλν πξόγξακκα 

ζίηηζεο 

Σεκάρην 2.480 1,55 3.844,00 

 

ΤΝΟΛΟ: 

 

103.143,20 

 

Φ.Π.Α. 13%:  

 

13.408,62 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ: 

 

116.551,82 

 

Καηά ηεο παξνύζαο απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζύκθσλα κε ην Βηβιίν IV– 

"Έλλνκε Πξνζηαζία θαηά ηε ύλαςε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ" (άξζξα 345 έσο 374) ηνπ Ν. 

4412/2016. 

 

 
        Ο Πξόεδξνο                                    Σα πκκεηέρνληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

mailto:info@korinthianpalace.gr
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