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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
     Νέα Ιωνία, σήμερα TΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε 
Τακτική Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη δυνατότητα 
τηλεδιάσκεψης - χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr). 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 45ηΠρ./45ηΣυν./22625/16-9-2022 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του 
Προέδρου.  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
1)Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 518/22043/9-9-2022 
απόφαση Δημάρχου, 2) Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος, 3)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, 
τακτικό μέλος, 4) Αλατσίδου Ελένη, τακτικό μέλος, 5) Καναβό Μιλτιάδη, τακτικό μέλος 
6)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος και 7) Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό 
μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος),  Χατζή 
Ελένη, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, 
και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ,  υπ’ αριθμ, 45ηΠρ./45ηΣυν./22625/16-9-2022 
πρόσκληση του Προέδρου. 
 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 

 
Ο Πρόεδρος εισάγει το  θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης, που αφορά: Παράταση 
και αναπροσαρμογή τιμών των συμβάσεων προμήθειας ειδών παντοπωλείου και 
τυροκομικών ειδών για τις ανάγκες του ΚΕΒΡΕΦΟ, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος , 
διότι λήγει στις 23-9-2022 σύμβαση που αφορά την προμήθεια τροφίμων.  
Τη συζήτηση του θέματος ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ αποδέχονται ομόφωνα οι 7 
παρευρισκόμενοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 22855/20-9-2022 εισήγηση του 

Αντιδημάρχου Οικονομικών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 
Αφού λάβαμε υπόψη: 
1. Την υπ΄αρ. ....13591/11-6-2021 διακήρυξη του Δήμου Ν. Ιωνίας  
2. Την υπ΄αρ.338/21-9-2021..πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Ιωνίας με 
την οποία κατακυρώθηκε η προμήθεια ειδών παντοπωλείου στην εταιρία. «ΑΙΑΝΤΑΣ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε», και η προμήθεια των τυροκομικών 
ειδών στην εταιρία.. «ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝΔΡΕΑΣ». 
3. Την υπ΄αρ. πρωτ. 3869/23-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009593045) σύμβαση και τίτλο 
«Προμήθεια ειδών τροφίμων Παντοπωλείου» 
4. Την  υπ’ αριθ. πρωτ. 3836/19-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009574095) σύμβαση και τίτλο 
«Προμήθεια τυροκομικών ειδών» 
5. Τα υπ΄αρ. πρωτ. 3360/19-9-2022 και 3261/7-9-2022 αιτήματα των αναδόχων για 
παράταση των ως άνω συμβάσεων  
6. Τα υπ΄αρ . πρωτ.2984/25-7-2022. και 1594/3-5-2022 αιτήματα των αναδόχων για 
αναπροσαρμογή τιμών  
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7. Τις υπ΄αρ   3244/5-9-2022 και 3245/5-9-2022  πρωτ. γνωμοδοτήσεις των επιτροπών 
παραλαβής και παρακολούθησης που αφορούν τόσο την παράταση των συμβάσεων όσο 
και την αναπροσαρμογή των τιμών  

8. ΤΗΝ υπ΄αρ..240/13-4-2022 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με την αναπροσαρμογή 
των τιμών στις συμβάσεις προμήθειας. 

9. Το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 

10. Το γεγονός ότι σαν αναθέτουσα αρχή δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η αύξηση των 
τιμών μονάδος των ανωτέρω προϊόντων τα οποία σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής 
στατιστικής υπηρεσίας έχουν ανατιμηθεί κατά μέσο όρο 20 με 30 % από την λήξη του 
χρόνου υποβολής των προσφορών των αναδόχων για τα παραπάνω είδη.  

11. Το γεγονός ότι η αύξηση που προτείνεται δεν υπερβαίνει το 50% του ποσού της 
αρχικής σύμβασης και ότι η παράταση που προτείνεται δεν ξεπερνά την αρχική διάρκεια 
κάθε σύμβασης  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Να λάβει σχετική απόφαση για  Α) Την τροποποίηση της σύμβασης με αριθμό 
πρωτοκόλλου 3869/23-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009593045) της εταιρίας με την επωνυμία 
«ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε», ώστε να παραταθεί η 
διάρκεια αυτής  για τρεις μήνες  έως 22/12/2022 με αναπροσαρμογή των τιμών μονάδας 
των προϊόντων με αύξηση  25%. Β)  την  τροποποίηση της υπ΄πρωτ.. 3836/19-11-2021 
(ΑΔΑΜ: 21SYMV009574095)  σύμβασης με την εταιρία  εταιρεία «ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. 
ΑΝΔΡΕΑΣ». που αφορά προμήθεια τυροκομικών ειδών ώστε η διάρκεια αυτής να οριστεί  
μέχρι εξαντλήσεως  του συνολικού χρηματικού υπολοίπου  της σύμβασης και όχι πέραν της 
ανάδειξης νέου αναδόχου από νέο διαγωνισμό ή άλλως όχι πέραν των έξι μηνών και να 
αναπροσαρμοστεί η τιμή ανά είδος με αύξηση 25%. 

Τέλος, ο  Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι η παράταση της εταιρίας με την 
επωνυμία «ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε», θα έχει 
διάρκεια δύο (2) μήνες έως 22-11-2022, αντί για τρεις μήνες  έως 22/12/2022 που 
αναφέρει η εισήγηση και κατόπιν καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

 
 
 
 

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

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 με τις τροποποιήσεις αυτού,  

 την υπ’αριθμ. 22855/2022 εισήγηση και διόρθωση. 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Επί παρόντων  ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)  

 
Α) Την τροποποίηση της σύμβασης με αριθμό πρωτοκόλλου 3869/23-11-2021 (ΑΔΑΜ: 
21SYMV009593045) της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε», ώστε να παραταθεί η διάρκεια αυτής  για δύο (2) μήνες 
έως 22-11-2022 με αναπροσαρμογή των τιμών μονάδας των προϊόντων με αύξηση  25%.  

Β)  την  τροποποίηση της υπ΄πρωτ.. 3836/19-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009574095)  
σύμβασης με την εταιρία  εταιρεία «ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝΔΡΕΑΣ». που αφορά προμήθεια  
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τυροκομικών ειδών, ώστε η διάρκεια αυτής να οριστεί  μέχρι εξαντλήσεως  του συνολικού 
χρηματικού υπολοίπου  της σύμβασης και όχι πέραν της ανάδειξης νέου αναδόχου από νέο 
διαγωνισμό ή άλλως όχι πέραν των έξι μηνών και να αναπροσαρμοστεί η τιμή ανά είδος με 
αύξηση 25%. 

     Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 

ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
          
 
 
 
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
                                                  ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

                                                     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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