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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              Αγία Παρασκευή  21-07-2014 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ                 Αριθ. πρωτ.  -29100- 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 415-417, 153 43                       
Τηλέφωνο: 213-2004604                                           
Πληροφορίες: κ. Τ. Γεωργαντά                               
                                                                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

                           Από τα πρακτικά της 33 / 2014 συνεδρίασης 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 172 / 2014 

     
 

 

 
                                   ΠΕΡΙΛΗΨΗ              
Ανάθεση της «Προμήθειας τροφίμων για τη σίτιση των 
βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς 
Σταθμούς του Δήμου»  

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14-07-2014 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 10.00 συνήλθε σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 27919/14-07-2014 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου-Δημάρχου που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των – 9 – 

μελών βρέθηκαν παρόντα τα –8– ήτοι: 

 

 

Παρόντες                                                                       Απόντες 

1. B. Ζορμπάς - Πρόεδρος  

2. Γ. Καζάκος                 

3. Ε. Κωνσταντακόπουλος 

4. Κ. Τσιαμπάς 

5. Κ. Κρητικίδης 

6. Τ. Κωστόπουλος 

7. Ι. Σταθόπουλος 

8. Β. Γιαννακόπουλος 

9. Γ. Παναγόπουλος 
 

Αρχίζει η συνεδρίαση 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

ΕΠΙ ΤΟΥ 1ου  Η.Δ. ΘΕΜΑΤΟΣ 

ΘΕΜΑ: Ανάθεση της «Προμήθειας τροφίμων για τη σίτιση των βρεφών και νηπίων που 

φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ–ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με την υπ’ αρίθμ. 385/16-07-2014 Απόφαση Δημάρχου 

εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση  
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Α) Στην εταιρεία «ΤΣΟΥΚΑ ΑΡ. – ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤ. Ο.Ε.» την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους 

Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου» και συγκεκριμένα για τις παρακάτω ομάδες: 

«Είδη αρτοποιείου», με τιμή μονάδος 0,48€, πλέον ΦΠΑ και συνολική τιμή 2.092,58€, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

«Γαλακτοκομικά είδη», με τιμή μονάδος 1,20€, πλέον ΦΠΑ και συνολική τιμή 1.478,01€, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Β) Στον «ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝΔΡΕΑΣ», την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για 

τη σίτιση των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του 

Δήμου» και συγκεκριμένα για τις παρακάτω ομάδες: 

 «Είδη παντοπωλείου», με συνολική τιμή 7.292,52€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

«Ελαιόλαδο» με έκπτωση 3% (ένα τοις εκατό) επί του μηνιαίου δελτίου τιμών της 

Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου), 

«Είδη οπωροπωλείου», με έκπτωση 3% (τρία τοις εκατό) επί του μηνιαίου δελτίου τιμών 

της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου), 

«Είδη Ιχθυοπωλείου» με έκπτωση 3% (ένα τοις εκατό) επί του μηνιαίου δελτίου τιμών της 

Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου). 

 

   Σύμφωνα  με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, η Οικονομική 

Επιτροπή αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 

προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και έργων σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 

   Σας υποβάλλουμε για έγκριση την σχετική Απόφαση Δημάρχου. 

            ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Αγία Παρασκευή, 16/07/2014 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ         Αριθ. Πρωτ.: 28521 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,  
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληρ.: κα Κουνέλη Α. 
Τηλ.: 2132004547 

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 385 
 

ΘΕΜΑ: Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση των 
βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου» – 
Έγκριση πρακτικού Νο1. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρ. 58 του Ν. 3852/2010. 
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 209 του Ν. 3463/2006. 
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 23 της υπ’ αριθ. 11389/1993 Απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
4. Την περίπτωση VIII της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, όπως 
συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997. 
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5. Την υπ’ αριθ. 27319/18-07-2002 (ΦΕΚ 945/τ. Β’/24-07-2002) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης.  
6. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών 
του Ε.Π.Π. 
7. Την υπ’ αριθ. 259/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΣ9ΟΩ6Υ-
Ρ9Ω) που εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος. 
8. Την 58/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ « Παιδικοί Σταθμοί 
Δήμου Αγίας Παρασκευής» με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την 
«Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους 
Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου». 
9. Την υπ’ αριθμ. 382/08-07-2014 Απόφαση Δημάρχου για τη διενέργεια της ανωτέρω 
προμήθειας με απευθείας ανάθεση.  
10. Την προσφορά: 
Α) Της εταιρείας «ΤΣΟΥΚΑ ΑΡ. – ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤ. Ο.Ε.», με την οποία προσφέρει για τα:  

«Είδη αρτοποιείου», τιμή μονάδος 0,48€, πλέον ΦΠΑ και συνολική τιμή 2.092,58€, 

«Γαλακτοκομικά είδη», τιμή μονάδος 1,20€, πλέον ΦΠΑ και συνολική τιμή 1.478,04€. 

Β) Του «ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝΔΡΕΑΣ», με την οποία προσφέρει για τα: 

«Είδη παντοπωλείου», με συνολική τιμή 7.292,52€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

«Ελαιόλαδο» προσφέρει έκπτωση 3% (ένα τοις εκατό) επί του μηνιαίου δελτίου τιμών της 
Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου), 

«Είδη οπωροπωλείου», έκπτωση 3% (τρία τοις εκατό) επί του μηνιαίου δελτίου τιμών της 
Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου). 

«Είδη Ιχθυοπωλείου» προσφέρει έκπτωση 3% (ένα τοις εκατό) επί του μηνιαίου δελτίου 
τιμών της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου) 

11. Το από 14-07-2014 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για 
την ανωτέρω προμήθεια. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
1. Αποδεχόμαστε το από 14-07-2014 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση των βρεφών 

και νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου». 

2. Αναθέτουμε: 

Α) Στην εταιρεία «ΤΣΟΥΚΑ ΑΡ. – ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤ. Ο.Ε.» την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους 

Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου» και συγκεκριμένα για τις παρακάτω ομάδες: 

«Είδη αρτοποιείου», με τιμή μονάδος 0,48€, πλέον ΦΠΑ και συνολική τιμή 2.092,58€, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

«Γαλακτοκομικά είδη», με τιμή μονάδος 1,20€, πλέον ΦΠΑ και συνολική τιμή 1.478,01€, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Β) Στον «ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝΔΡΕΑΣ», την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για 

τη σίτιση των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του 

Δήμου» και συγκεκριμένα για τις παρακάτω ομάδες: 

 «Είδη παντοπωλείου», με συνολική τιμή 7.292,52€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
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«Ελαιόλαδο» με έκπτωση 3% (ένα τοις εκατό) επί του μηνιαίου δελτίου τιμών της 

Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου), 

«Είδη οπωροπωλείου», με έκπτωση 3% (τρία τοις εκατό) επί του μηνιαίου δελτίου τιμών 

της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου), 

«Είδη Ιχθυοπωλείου» με έκπτωση 3% (ένα τοις εκατό) επί του μηνιαίου δελτίου τιμών της 

Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου). 

  

Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 72, του Ν. 3852/10, με την οποία: 

1. Να εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος 

Να εγκρίνει την υπ’ αρίθμ. 385/16-07-2014 Απόφαση Δημάρχου που αφορά την απευθείας 

ανάθεση της «Προμήθειας τροφίμων για τη σίτιση των βρεφών και νηπίων που 

φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου»  

Α) Στην εταιρεία «ΤΣΟΥΚΑ ΑΡ. – ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤ. Ο.Ε.» την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους 

Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου» και συγκεκριμένα για τις παρακάτω ομάδες: 

«Είδη αρτοποιείου», με τιμή μονάδος 0,48€, πλέον ΦΠΑ και συνολική τιμή 2.092,58€, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

«Γαλακτοκομικά είδη», με τιμή μονάδος 1,20€, πλέον ΦΠΑ και συνολική τιμή 1.478,01€, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Β) Στον «ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝΔΡΕΑΣ», την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για 

τη σίτιση των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του 

Δήμου» και συγκεκριμένα για τις παρακάτω ομάδες: 

 «Είδη παντοπωλείου», με συνολική τιμή 7.292,52€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

«Ελαιόλαδο» με έκπτωση 3% (ένα τοις εκατό) επί του μηνιαίου δελτίου τιμών της 

Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου), 

«Είδη οπωροπωλείου», με έκπτωση 3% (τρία τοις εκατό) επί του μηνιαίου δελτίου τιμών 

της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου), 

«Είδη Ιχθυοπωλείου» με έκπτωση 3% (ένα τοις εκατό) επί του μηνιαίου δελτίου τιμών της 

Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου), σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ομόφωνα 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 

Και μειοψηφούντων των κ.κ. Γιαννακόπουλου Β., Κρητικίδη Κ. που δήλωσαν «λευκό»  

καθώς και του κ. Σταθόπουλου Ι. που δήλωσε «παρών», 

Κατά πλειοψηφία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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Eγκρίνει την υπ’ αρίθμ. 385/16-07-2014 Απόφαση Δημάρχου που αφορά την απευθείας 

ανάθεση της «Προμήθειας τροφίμων για τη σίτιση των βρεφών και νηπίων που 

φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου»  

Α) Στην εταιρεία «ΤΣΟΥΚΑ ΑΡ. – ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤ. Ο.Ε.» την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους 

Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου» και συγκεκριμένα για τις παρακάτω ομάδες: 

«Είδη αρτοποιείου», με τιμή μονάδος 0,48€, πλέον ΦΠΑ και συνολική τιμή 2.092,58€, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

«Γαλακτοκομικά είδη», με τιμή μονάδος 1,20€, πλέον ΦΠΑ και συνολική τιμή 1.478,01€, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Β) Στον «ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝΔΡΕΑΣ», την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για 

τη σίτιση των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του 

Δήμου» και συγκεκριμένα για τις παρακάτω ομάδες: 

 «Είδη παντοπωλείου», με συνολική τιμή 7.292,52€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

«Ελαιόλαδο» με έκπτωση 3% (ένα τοις εκατό) επί του μηνιαίου δελτίου τιμών της 

Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου), 

«Είδη οπωροπωλείου», με έκπτωση 3% (τρία τοις εκατό) επί του μηνιαίου δελτίου τιμών 

της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου), 

«Είδη Ιχθυοπωλείου» με έκπτωση 3% (ένα τοις εκατό) επί του μηνιαίου δελτίου τιμών της 

Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου), σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας. 

 

H παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό  172 / 2014. 

 

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

     Βασίλης Ζορμπάς  
 
 
 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ……………..…….. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Γ. Καζάκος  

Ε. Κωνσταντακόπουλος 

Κ. Τσιαμπάς 

Γ. Παναγόπουλος 

Κ. Κρητικίδης 

Τ. Κωστόπουλος 

Ι. Σταθόπουλος 

Β. Γιαννακόπουλος 
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