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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της με αριθ. 27ης/2020 Τακτικής - δια περιφοράς  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Αρ. αποφάσεως :  247 

Θέμα:  Έγκριση Πρακτικού γνωμοδότησης για τη χρονική παράταση των συμβάσεων του Διαγωνισμού με τίτλο 

«Προμήθεια Τροφίμων Παιδικών  Σταθμών και Άπορων  Δημοτών του Δήμου Χαϊδαρίου για τα Έτη 

2018-2019-2020». 

Σήμερα την 28η  του μήνα  Δεκεμβρίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  με ώρα έναρξης στις 
11:00 και  ώρα λήξης στις 13:00, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, 

ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 23902/24-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και 

εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – 

Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» β)  την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες 

τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, το άρθρο 3 της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ. 

Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των 

συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της 

Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 

(Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου 

αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] την 

18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων 

νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  

του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της  Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών 

συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα έξι (6) μέλη, ήτοι: 

 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)-  

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

 

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:   

Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι κ.κ. Μιχάλης Σελέκος, Απόστολος Θεοφίλης και Άλκηστη Βίτσα (τακτικά μέλη)  

  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών 

συμμετείχαν (6) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-Δια περιφοράς- συνεδρίασης.  

 



 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε τα μέλη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  για το 4
ο
  θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, κατόπιν του  υπ΄αριθμ. 23080/14-12-2020 υπηρεσιακού σημειώματος του Τμήματος Προμηθειών 

και Εξοπλισμού, συνοδευόμενο από το υπ΄αριθμ. πρωτ: 22990/11.12.2020  Πρακτικό γνωμοδότησης της αρμόδιας 

Επιτροπής , προτείνοντας την έγκρισή του, όπως παρακάτω: 

Πρακτικό γνωμοδότησης για τη χρονική παράταση συμβάσεων του Διαγωνισμού με τίτλο 
«Προμήθεια Τροφίμων Παιδικών Σταθμών και Άπορων Δημοτών του Δήμου Χαϊδαρίου για τα 
έτη 2018, 2019 & 2020» 

 
Στο Χαϊδάρι σήμερα την 11η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Χαϊδαρίου η Επιτροπή καλής εκτέλεσης και παραλαβής προμηθειών του 
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 307/2017 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6Σ8ΗΩΗ3-ΙΗΣ), προκειμένου να εισηγηθεί την τροποποίηση (χρονική 

παράταση) των συναφθεισών συμβάσεων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια Τροφίμων 
Παιδικών Σταθμών και Άπορων Δημοτών του Δήμου Χαϊδαρίου για τα έτη 2018, 2019 & 2020», 

σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14083/7-7-2018 Διακήρυξη, και του άρθρου 221 παρ.11 περ. ζ του Ν.4412/2016. 
 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1. Νικόλαος Πέττας  

2. Ευσταθία Κίτσου  
3. Έλενα Αλεξανδρή 

Οι οικονομικοί φορείς που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα αναδείχθηκαν ανάδοχοι, στις ομάδες του 
ανοικτού διαγωνισμού που διενεργήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 14083/5-7-2018 Διακήρυξη για την 

«Προμήθεια τροφίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς & τους άπορους  Δημότες του Δήμου Χαϊδαρίου 
για τα Έτη 2018-2019». 

 

ΟΜΑΔ
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.-ΗΜ/ΝΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
11/12/2020 

1 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. 8626/3-5-2019 29415/27-12-2019 173.794,96€ 110.325,61€ 

2 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΕΙΔΗ 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. 8626/3-5-2019 29415/27-12-2019 77.648,06€ 29.569,29€ 

3 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΕΙΔΗ 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. 8626/3-5-2019 29415/27-12-2019 78.344,80€ 30.263,66€ 

4 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΕΙΔΗ 

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. 8626/3-5-2019 29415/27-12-2019 39.510,00€ 29.415,41€ 

5 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΕΙΔΗ 

ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. 

ΣΚΟΥΡΙΑΣ 
9000/8-5-2019 29416/27-12-2019 20.718,96€ 8.963,88€ 

5 
ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ – 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. 8627/3-5-2019  67.419,72€ 30.566,74€ 

6 
ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. 8627/3-5-2019  815,66€ 407,83€ 

7 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΣΥΣΣΙΤΙΟ – 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ, ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ,  

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ 

ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. 8627/3-5-2019  20.933,99€ 5.066,26€ 

 

Σε απόδειξη αυτού, μεταξύ του Δήμου Χαϊδαρίου και των αναδόχων, υπογράφτηκαν οι ως άνω σχετικές 
συμβάσεις καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών. Η διάρκεια των συμβάσεων ορίστηκε μέχρι 31/12/2020 από 

την υπογραφή τους.  
 

Επιπλέον, σε σχετική παράγραφο των ως άνω συμβάσεων προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης τους για 
επιπλέον οκτώ (8) μήνες, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου 

οργάνου.  
 

Ο Δήμος λοιπόν διατηρεί το δικαίωμα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την παράταση των ανωτέρω 
συμβάσεων για επιπλέον οκτώ (8) μήνες, υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή δεν θα υπάρχει υπέρβαση 

των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο και επομένως ούτε αύξηση του ποσού της 
σύμβασης και του ποσού προϋπολογισμού του Δήμου.  

 
Το σημερινό υπόλοιπο των σύμβασεων, ακέραιο, παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα. Στο σημείο αυτό 

είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι το υπόλοιπο των συμβάσεων που θα υπογραφεί ενδέχεται να είναι μικρότερο 



από αυτό που αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα λόγω προσκόμισης στην υπηρεσία μας και άλλων 
παραστατικών δαπανών (τιμολόγια). 
 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ιδίως το 
άρθρο 132. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006):«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 
αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται. 

3. Το αρ. 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

4. Το άρθρο 4 «Διάρκεια σύμβασης» στις ανωτέρω συμβάσεις.  
5. Την σχετική αλληλογραφία μεταξύ του Δήμου και των αναδόχων σύμφωνα με την οποία αποδέχονται 

πλήρως την χρονική παράταση των προαναφερόμενων συμβάσεων. 
6. Το γεγονότος ότι δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και με την τροποποίηση αυτή δεν προκαλείται 
υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι 

Για την παράταση των παραπάνω συμβάσεων από 1/1/2021 μέχρι 31/08/2021, δεδομένου ότι με την 

παράταση αυτή δεν θα υπάρχει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο και 
επομένως ούτε αύξηση του ποσού της σύμβασης και του ποσού προϋπολογισμού του Δήμου.  

 
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται. 

Η Αρμόδια Επιτροπή καλής εκτέλεσης και 
παραλαβής προμηθειών του Δήμου: 
 
Νικόλαος Πέττας  
Ευσταθία Κίτσου  
Έλενα Αλεξανδρή 
 
 

Η  Οικονομική Επιτροπή αφού ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη, το  υπ΄αριθμ. 23080/14-12-2020 

υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Προμηθειών και Εξοπλισμού, το υπ΄αριθμ. πρωτ: 22990/11.12.2020  Πρακτικό 

γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής, τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020 και  

κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων: ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί 

σύμβουλοι (τακτικά  μέλη)  Εμμανουήλ Πετούσης,  Ελένη Μπέλα, Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης και  

Δήμητρα Δούμουρα, ψήφισαν υπέρ του θέματος.   

 

Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (6) μελών, σε σύνολο (6) ψηφισάντων]η Οικονομική Επιτροπή, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα 

Εγκρίνει το  υπ΄αριθμ. πρωτ.: 22990/11.12.2020  Πρακτικό γνωμοδότησης της  Επιτροπής καλής εκτέλεσης και 

παραλαβής προμηθειών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 και την χρονική παράταση των υπ’ αριθμ. πρωτ: 

8626/3-5-2019, 9000/8-5-2019 & 8627/3-5-2019 συμβάσεων, για την «Προμήθεια τροφίμων για τους Παιδικούς 

Σταθμούς & τους άπορους  Δημότες του Δήμου Χαϊδαρίου για τα Έτη 2018-2019»,  από 1/1/2021 μέχρι 31/08/2021, 

δεδομένου ότι με την παράταση αυτή δεν θα υπάρχει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον 

ανάδοχο και επομένως ούτε αύξηση του ποσού της σύμβασης και του ποσού προϋπολογισμού του Δήμου,   όπως 

εμφανίζεται  εξ ολοκλήρου  στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 

  
                                                                                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                        (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  28-12-2020 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 


