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Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε Τακτική 
Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, με Τηλεδιάσκεψη -χρήση της υπηρεσίας e-presence( 
www.epresence.gov.gr)-, λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την υπ’ 
αριθμ. 39ηΠρ./39ηΣυν./21443/10-9-2021 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του Προέδρου.  
        Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 475/21094/8-9-2021 απόφαση 
Δημάρχου, 2) Κανλή Χρήστο,(Αντιπρόεδρο), 3) Σακκαλόγλου Αγγελική τακτικό μέλος,  
4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 5) Αναμουρλόγλου Χρήστο τακτικό μέλος,  
6)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 7) Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος, 8)Χατζή Ελένη, 
τακτικό μέλος, 9) Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό  μέλος. 
      Δε συμμετείχε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης τακτικό μέλος, παρά το 
γεγονός ότι κλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ. 39ηΠρ./39ηΣυν./21443/10-9-
2021 πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 2ου θέματος προσήλθε ο κ. Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, 
τακτικό μέλος και αποχώρησε ο κ. Καρβουνιάρης Αντώνιος, αναπληρωματικό  μέλος 
του. 
 Κατά την έναρξη συζήτησης του 5ου θέματος αποχώρησε ο κ. Κανλής 
Χρήστος,(Αντιπρόεδρος) και στο 6ο θέμα αποχώρησε ο κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος 
τακτικό μέλος . 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής. 

     Ο  Πρόεδρος εισάγει το θέμα EKTOΣ της ημερήσιας διάταξης που αφορά:   
Τροποποίηση της πράξης της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ.313/24-8-2021, σχετικά με τον 
Προσωρινό Ανάδοχο του Τμήματος 9 (Προμήθεια ελαιόλαδου) στον Διεθνή Ηλεκτρονικό 
Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ετήσια προμήθεια τροφίμων, του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου, του φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας 
Ιωνίας και των τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 
392.215,12 ευρώ, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι είναι άμεση ανάγκη της υπογραφής 
του σχετικού συμφωνητικού.  
 Τη συζήτηση του θέματος ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ αποδέχονται ομόφωνα οι 8 
παρευρισκόμενοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
     Ακολούθως, ο  Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 21628/14-9-2021 εισήγηση της 
Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 
    
  Έχοντας υπόψη : 

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλων των σχετικών 
τροποποιήσεων μέχρι σήμερα. 

 Τον N.4782/21 (ΦΕΚ 36/Α’/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και 
την υγεία.», ο οποίος περιλαμβάνει τροποποιήσεις του Ν.4412/16. 

 Την παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 όπου προβλέπεται: «Κατά παρέκκλιση από 
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τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές  μπορούν να αναθέτουν 
συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας 
υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ,  είναι μικρότερη από 
80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα.  Πάντως, η συνολική 
αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το  20 % της συνολικής 
αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η  προτεινόμενη 
απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών». 

  Την Κατευθυντήρια Οδηγία 25 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (αριθ. πρωτ. 4577/28-08-2020) με 
θέμα: «Ζητήματα υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σε περίπτωση υποδιαίρεσής 
της σε τμήματα. Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν. 4412/2016». 

 Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 το ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”, 

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’) και την Εγκύκλιο 3 με αριθμό πρωτ. 11543/26-
3-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία καθορίζεται η προτεινόμενη διαδικασία 
υλοποίησης των προμηθειών με ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών 

 του άρθρου 63 του Ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. 

 Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]  – 
(…)»(ΦΕΚ 133/τ.Α’/19-07-18)και ιδίως τα άρθρα 203, 204, 205 & 206. 

 Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'): Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 
σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν 
έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και 
αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. » Άρθρο 43 Τροποποίηση 
διατάξεων του ν . 4412/2016 ( Α΄ 147) το άρθρο 72 παρ.1ε του Ν.3852/2010: «[…]ε) με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, 
διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη 
διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί 
επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, […]» 

 Την αριθ.18/19-1-2021 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:Ω597ΩΚΥ-41Θ  σχετικά 
με τις Επιτροπές Διενέργειας των Διαγωνισμών.  

 Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’), με το οποίο κυρώθηκε η Πράξη 
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Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 240/τ.Α’/12-12-2012, ορίζεται 
ότι: Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών για προμήθειες: α) τροφίμων, β) λοιπών 
αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών, γ) 
πετρελαιοειδών και δ) φαρμάκων και αναλωσίμων υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των 
Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων πραγματοποιείται εφεξής από 
τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται. 

 Την αριθ. οικ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 
«Ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των 
νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού». 

 Τους προϋπολογισμούς : 
α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Νέας Ιωνίας οικονομικού έτους 2021 και 2022 και 
συγκεκριμένα τους Κ.Α. 10.6063.0002, Κ.Α. 15.6063.0002, Κ.Α. 20.6063.0002, Κ.Α. 
30.6063.0002, Κ.Α. 35.6063.0002, Κ.Α.40.6063.0001, Κ.Α. 50.6063.0002 και τον Κ.Α. 
15.6474.0002 που αφορά την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση.                               
β) τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο» οικονομικού έτους 2021 και 2022 και 
συγκεκριμένα στους Κ.Α. 60.6481.0001, Κ.Α.60.6481.0003, Κ.Α.60.6481.0002, 
Κ.Α.60.6481.0004,  Κ.Α. 60.6481.0005 όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση.  

  Την αριθ. με αριθ. πρωτ.10890/18-5-2021 ενιαία μελέτη (Ορθή Επανάληψη) του Τμήματος 
Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, με την οποία καθόρισε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό καθώς και το σχέδιο διακήρυξης για την παραπάνω ετήσια 
προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων 
του (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.). Η συνολική αξία σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 449.639,76 ευρώ.  

 Το πρωτογενές αίτημα (Ορθή Επανάληψη) με αριθ. πρωτ.10936/18-5-2021 του Δήμου 
Νέας Ιωνίας, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΣ λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής 
Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ :21REQ008595511). 

 Το πρωτογενές αίτημα με αριθ. πρωτ.1348/12-6-2020 που καταχώρησε το Ν.Π.Δ.Δ 
«ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο», για την εκτέλεση της προμήθειας σε τρόφιμα για τις ανάγκες του, το οποίο 
έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ:20REQ006864004). 

 Την με αριθ.94/2066/23-7-2020 Απόφαση έγκρισης Πολυετούς Υποχρέωσης  της Προέδρου 
του Δ.Σ του ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ. 

 Την με αριθ. 243/11074/18-5-2021 απόφαση έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς δαπάνης 
(Ορθή Επανάληψη) του Δημάρχου Νέας Ιωνίας ως Διατάκτη όπως προβλέπεται από τις 
διατάξεις του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]  – (…)»(ΦΕΚ 
133/τ.Α’/19-07-18) και ιδίως τα άρθρα 203, 204, 205 & 206. 

 Τις Α.Α.Υ του ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ με αριθ.67/255/28-1-2021,68/256/28-1-2021, 69/257/28-1-2021, 
70/258/28-1-2021, 71/259/28-1-2021, 260/28-1-2021, 73/261/28-1-2021, 74/262/28-1-2021, 
75/263/28-1-2021, 76/264/28-1-2021. 

 Τις Α.Α.Υ. του Δήμου Νέας Ιωνίας: 660,662, 663, 665, 666, 667, 668/28-5-2021 

 Την αριθ. 13591/11-6-2021 διακήρυξη του Δημάρχου Νέας Ιωνίας, για την «ετήσια 
προμήθεια, τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους 
εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας και των τροφίμων του ΝΠΔΔ ΚΕΒΡΕΦΟ». 

 Το από 20/07/2021 πρακτικό αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής που 
συνέταξε η επιτροπή διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αριθμό συστήματος 
133697. 

 Το από 20/07/2021 πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών 
προσφορών που συνέταξε η επιτροπή διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αριθμό 
συστήματος 133697, από το οποίο προκύπτει ότι μεταξύ των συμμετεχόντων οικονομικών 
φορέων προτάθηκε ο αποκλεισμός από την συνέχιση της διαδικασίας της εταιρείας 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ», για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο εν 
λόγω πρακτικό. 

 Το από 26/7/2021 πρακτικό αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 

 Το από 03/08/2021 πρακτικό κλήρωσης για το Τμήμα 13 που αφορά την προμήθεια ειδών 
κρεοπωλείου (με ποσοστό έκπτωσης) για το ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ, από το οποίο προκύπτει ότι 
προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο «ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
Α.Ε». 

 Το από 5-8-2021 πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων 
οικονομικών φορέων, από την αρμόδια επιτροπή του Διαγωνισμού. 

 Την με αριθ.306/17-8-2021 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την ανάδειξη των 
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προσωρινών Αναδόχων.  

 Το από 20-8-2021 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών  

 Την με αριθ.307/2021 πράξη Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ακυρώθηκε μερικώς, η 
πράξη 306/2021, κατά το σκέλος ανάδειξης του Προσωρινού Ανάδοχου του Τμήματος 9 
(προμήθεια ελαιόλαδου). 

 Τις δυο ισότιμες προσφορές που υπεβλήθησαν από τον οικονομικό φορέα «ΣΚΟΥΡΙΑΣ 
ΑΛ.ΑΝΔΡΕΑΣ» με έδρα Θερμοπυλών 35 Βριλήσσια – ΑΦΜ: 031275077 – Δ.Ο.Υ. : 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, και τον «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΙΟΣ», με έδρα ΠΛΑΣΤΗΡΑ 28 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 
ΑΦΜ 132711121 Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, για το Τμήμα 9 (Προμήθεια ελαιόλαδου του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Ν.Π.Δ.Δ.  “ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ¨) και κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά 
τμήμα ειδών, η οποία θα δοθεί με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη 
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 
παράδοσής του, με βάση τις μέσες τιμές αυτών των ειδών που ανακοινώνονται κάθε φορά από 
τον επίσημο κρατικό φορέα (Περιφέρεια Αττικής – Δ/νση Εμπορίου & Τουρισμού) με ποσοστό 
έκπτωσης 25%.  

 Την πρόσκληση της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, προς τους παραπάνω οικονομικούς 
φορείς με αριθ.πρωτ.19705/25-8-2021, με την οποία τους προσκαλεί για να παρευρεθούν σε 
κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του  Δήμου Νέας Ιωνίας στην οδό Αγ. 
Γεωργίου 40. 

 Το από 27-8-2021 πρακτικό κλήρωσης και αξιολόγησης ισότιμων προσφορών για το Τμήμα 
9 (Προμήθεια ελαιόλαδου του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Ν.Π.Δ.Δ.  “ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ¨) του 
Διαγωνισμού.  

 Την με αριθ.313/24-8-2021 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ανακηρύχθηκε 
ο Προσωρινός Ανάδοχος του Τμήματος 9 (προμήθεια ελαιόλαδου) . 
 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω καλείται 
να λάβει σχετική απόφαση: 

 
 Α) Την τροποποίηση της με αριθ.313/24-8-2021 (ΑΔΑ:6ΘΣ8ΩΚΥ-5Ν8) πράξης της 

Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον Προσωρινό Ανάδοχο του Τμήματος 9, διότι εκ 

παραδρομής ανακηρύχθηκε προσωρινός Ανάδοχος ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία 

«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΙΟΣ», με έδρα ΠΛΑΣΤΗΡΑ 28 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΦΜ 132711121 Δ.Ο.Υ. 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ,  ο οποίος δεν συμμετείχε στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό ενώ αντίθετα στον 

Διαγωνισμό συμμετείχε και ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΓΑΛΑΙΟΣ ΣΤ. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ» και Α.Φ.Μ.132720965 με έδρα την οδό Νικ. Πλαστήρα 30 στην Αργυρούπολη και 

Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης, Τ.Κ. 16452, 

 

Β) Την ανακήρυξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΓΑΛΑΙΟΣ ΣΤ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ» και 

Α.Φ.Μ.132720965 με έδρα την οδό Νικ. Πλαστήρα 30 στην Αργυρούπολη και Δ.Ο.Υ 

Ηλιούπολης, Τ.Κ. 16452,  ως Προσωρινού Αναδόχου του Τμήματος 9 (προμήθεια ελαιόλαδου 

για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΒΡΕΦΟ»), διότι πληροί τους ουσιώδεις 

όρους της διακήρυξης με αριθ. πρωτ.13591/11-6-2021 και της με αριθ. πρωτ.10890/18-5-2021 

ενιαίας μελέτης του Τμήματος Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού και η οικονομική προσφορά 

του, είναι η πλέον συμφέρουσα για το Δήμο Νέας Ιωνίας, με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 

25%  από τη μέση λιανική τιμή που ανακοινώνεται από τη Περιφέρεια Αττικής.  

 
Αναλυτικότερα: 
9Α) Η προμήθεια ελληνικού γνήσιου ελαιόλαδου 5 λίτρων συνολικής ποσότητας 1.970 
τεμαχίων και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 37.621,09 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13% 
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, για τα οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 25% 
επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του 
είδους κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας 
Αττικής. 
 
9Β1) Η προμήθεια έξτρα παρθένου ελαιόλαδου 5 λίτρων, συνολικής ποσότητας 262 τεμαχίων 
συνολικής εκτιμώμενης αξίας 6.092,91 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13% για το  
«ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ» για τα οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 25% επί της εκάστοτε 
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διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την 
ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Αττικής. 
 
 
9B2) Για το δικαίωμα προαίρεσης που αφορά προμήθεια έξτρα παρθένου ελαιόλαδου 5 λίτρων, 
συνολικής ποσότητας 30 τεμαχίων συνολικής εκτιμώμενης αξίας 697,67 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13% για το «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ» για τα οποία προσέφερε ποσοστό 
έκπτωσης 25% επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής 
πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών 
της Περιφέρειας Αττικής 
 
Γ. Να δώσει εντολή στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και το αρμόδιο 
τμήμα προμηθειών & διαχείρισης υλικού ώστε να προβούν στις προβλεπόμενες του νόμου 
ενέργειες,  για την συνέχεια του ως άνω Διαγωνισμού με την πρόσκληση στους Προσωρινούς 
Αναδόχους ώστε να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  
  Ακολούθως, ο  Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. Αφού άκουσε τον  Πρόεδρο. 
2. Αφού έλαβε υπόψη της  

την 21628/2021 εισήγηση, 
την με αρ. 313/2021 απόφαση. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Επί παρόντων  OKTΩ (8) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

 
Α) Τροποποιεί την με αριθ.313/24-8-2021 (ΑΔΑ:6ΘΣ8ΩΚΥ-5Ν8) πράξη της Οικονομικής 
Επιτροπής σχετικά με τον Προσωρινό Ανάδοχο του Τμήματος 9, διότι εκ παραδρομής 
ανακηρύχθηκε προσωρινός Ανάδοχος ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΑΛΑΙΟΣ», με έδρα ΠΛΑΣΤΗΡΑ 28 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΦΜ 132711121 Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ,  
ο οποίος δεν συμμετείχε στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό ενώ αντίθετα στον Διαγωνισμό 
συμμετείχε και ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΓΑΛΑΙΟΣ ΣΤ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ» και 
Α.Φ.Μ.132720965 με έδρα την οδό Νικ. Πλαστήρα 30 στην Αργυρούπολη και Δ.Ο.Υ 
Ηλιούπολης, Τ.Κ. 16452, 
 
Β) Ανακηρύσσει τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΑΛΑΙΟΣ ΣΤ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ» και 
Α.Φ.Μ.132720965 με έδρα την οδό Νικ. Πλαστήρα 30 στην Αργυρούπολη και Δ.Ο.Υ 
Ηλιούπολης, Τ.Κ. 16452,  ως Προσωρινό Ανάδοχο του Τμήματος 9 (προμήθεια ελαιόλαδου για 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΒΡΕΦΟ»), διότι πληροί τους ουσιώδεις όρους 
της διακήρυξης με αριθ. πρωτ.13591/11-6-2021 και της με αριθ. πρωτ.10890/18-5-2021 ενιαίας 
μελέτης του Τμήματος Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού και η οικονομική προσφορά του, είναι 
η πλέον συμφέρουσα για το Δήμο Νέας Ιωνίας, με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 25%  
από τη μέση λιανική τιμή που ανακοινώνεται από τη Περιφέρεια Αττικής.  
 
Αναλυτικότερα: 
9Α) Η προμήθεια ελληνικού γνήσιου ελαιόλαδου 5 λίτρων συνολικής ποσότητας 1.970 
τεμαχίων και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 37.621,09 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13% 
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, για τα οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 25% 
επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του 
είδους κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας 
Αττικής. 
 
9Β1) Η προμήθεια έξτρα παρθένου ελαιόλαδου 5 λίτρων, συνολικής ποσότητας 262 τεμαχίων 
συνολικής εκτιμώμενης αξίας 6.092,91 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13% για το  
«ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ» για τα οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 25% επί της εκάστοτε 
διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την 
ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Αττικής. 
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9B2) Για το δικαίωμα προαίρεσης που αφορά προμήθεια έξτρα παρθένου ελαιόλαδου 5 λίτρων, 
συνολικής ποσότητας 30 τεμαχίων συνολικής εκτιμώμενης αξίας 697,67 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13% για το «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ» για τα οποία προσέφερε ποσοστό 
έκπτωσης 25% επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής 
πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών 
της Περιφέρειας Αττικής 
 
Γ. Δίνει εντολή στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και το αρμόδιο 
τμήμα προμηθειών & διαχείρισης υλικού, ώστε να προβούν στις προβλεπόμενες του νόμου 
ενέργειες,  για την συνέχεια του ως άνω Διαγωνισμού με την πρόσκληση στους Προσωρινούς 
Αναδόχους ώστε να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  
     
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα.  
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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