
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της με αριθ.07/2019 

Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» 

 
Αρ. Απόφασης                                                                 Περίληψη 
 49/2019                                                        «Έγκριση μελέτης τροφίμων (ειδών οπωροπωλείου)  
                                                               Α.  για την απευθείας ανάθεση έως δύο μηνών & 
                                                                           Β. αποστολή αιτήματος στην Οικονομική Επιτροπή 
                                                                                                     του Δήμου Καλλιθέας» 
 
Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και 
Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», σήμερα την 09 Απριλίου 2019, ημέρα της 
εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 16.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 
Συμβούλιο μετά την υπ’ αριθ. πρωτ.2190/09-04-2019 πρόσκληση του Προέδρου σε 
καθένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 
από το σύνολο των -15- τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα -7- τακτικά μέλη και -5- 
αναπληρωματικά. 
 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : 
 

             ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΑΔΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΫΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ 

                    
          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΕΝΤΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗΣ 

ΓΕΩΡ.-ΣΠΥΡ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚ. ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 

 
ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΘΗΚΑΝ  οι κ.κ. 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Σταύρος Ζάκας, Ιωάννης Βασσάλος, Θεόδωρος Χαριτίδης, 
Αγγελική Απέργη, Βάιος Γιαννίρης, Παντελής Μωυσής, Γεώργιος Καρβούνης και 
Δημήτριος Θεμιστοκλέους. 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Κυριακή Δαμουλιάνου, Ευάγγελος Ανδρεάδης, 
Ιωάννης Εμιρζάς, Παρασκευή Γαλίτση-Ψαρούλη, Γεώργιος Αντωνακάκης, Ιωάννης 
Κουφόπουλος, Βασίλειος Σπατούλας, Νικόλαος Αφέντογλου, Γεώργιος Αβαρικιώτης 
και Αναστασία Μεζίνη. 
 
Στη συνεδρίαση συμμετέχουν  με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη 
κ.κ. Γεώργιος-Σπυρίδων Κουτσογιάννης, Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, 
Ευγενία Στόλη και Ελένη Χατσαρίδου διότι απουσιάζουν τα αντίστοιχα τακτικά 
μέλη κ.κ. Ιωάννης Βασσάλος, Αγγελική Απέργη, Βάιος Γιαννίρης και 
Δημήτριος Θεμιστοκλέους. 
 
      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 6ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω: 
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Παρακαλούμε,  όπως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης του προσεχούς Διοικητικού 

Συμβουλίου συμπεριλάβετε  το θέμα που αφορά «Έγκριση μελέτης για την 

προμήθεια τροφίμων και συγκεκριμένα ειδών οπωροπωλείου έως δύο μηνών, για τις 

ανάγκες σίτισης των φιλοξενουμένων βρεφών και νηπίων & αποστολή του αιτήματος 

στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας».  

  Για το παραπάνω θέμα θα πρέπει να λάβετε υπόψη : 

Με το άρθρο 4 της από 12.12.2012 Πράξη  Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος 

Α΄240),  που κυρώθηκε με το ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄18) ορίζονται  τα εξής: 

       «1. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών- χορηγητών, για προμήθειες α. 

τροφίμων, β) λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των 

σχετικών υπηρεσιών, γ) πετρελαιοειδών και δ) φαρμάκων και αναλωσίμου 

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. 

         2.  Οι ανωτέρω προμήθειες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

         3. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών, για προμήθειες των 

ειδών της παραγράφου 1 του παρόντος για τις ανάγκες των περιφερειών, των 

ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων πραγματοποιείται εφεξής από τις 

οικείες περιφέρειες. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν 

καταργείται. 

4. . Σύνδεσμοι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού μπορούν να προμηθεύονται, για τις δικές τους 

ανάγκες, τα είδη της παραγράφου 1 του παρόντος, μέσω της διαδικασίας ανάδειξης 

προμηθευτών- χορηγητών οιουδήποτε εκ των δήμων ή περιφερειών που τους έχουν 

συστήσει ή συμμετέχουν σε αυτούς, έπειτα από αίτηση τους και απόφαση των 

οικείων δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων. 

         5. Διαγωνισμοί ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών των παραγράφων 1 και 3 

του παρόντος, για τους οποίους έχει δημοσιευθεί  διακήρυξη ή έχει υπογραφεί 

σύμβαση κατόπιν διαγωνισμού ή άλλου νόμιμου τρόπου ή έχει χορηγηθεί σχετική 

εξουσιοδότηση προς διενέργεια των ανωτέρω, πριν την ισχύ του παρόντος, 

θεωρούνται νόμιμες και εκτελούνται με τους όρους αυτών, ανεξάρτητα από το 

όργανο που τις υπέγραψε. 

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ τ.Α΄ 87/7.06.2010) : «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει  για όλα τα θέματα 

που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην 
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αρμοδιότητα του δημάρχου ή αλλού οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό 

συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύμφωνα με το άρθρο 72 :  

1. Η Οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 

οικονομικής λειτουργίας  του δήμου  και αποφασίζει για τις περιπτώσεις απευθείας 

ανάθεσης προμηθειών (….) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)». Από το 

συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως 

όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για 

κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου ΟΤΑ, εκτός από τα θέματα που, 

βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. 

Επειδή η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση,  αρμόδιο όργανο για την 

έγκριση της είναι η Οικονομική Επιτροπή. 

Ως γνωστόν οι προμήθειες, τα έργα, οι υπηρεσίες του φορέα μας εκτελούνται με τις 

ίδιες διαδικασίες και διατάξεις που ισχύουν για τους ΟΤΑ. 

Το ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΑΛΛΟΣ΄΄ είναι αναγκαίο να προβεί στην προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τις 

ανάγκες σίτισης των φιλοξενουμένων βρεφών & νηπίων, σύμφωνα με  έγγραφο της 

υπηρεσίας μας, που θα αποσταλεί  στις υπηρεσίες του δήμου για την απρόσκοπτη 

λειτουργία των παιδικών-βρεφικών  σταθμών   

 Θέτω υπόψη σας τα  εξής :  

 Επειδή η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη προμηθευτών,  την οποία 

διεξαγάγει ο Δήμος Καλλιθέας βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 επειδή η εν ισχύ σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την προμήθεια ειδών 

οπωροπωλείου  επαρκεί για δεκαπέντε περίπου ημέρες για την κάλυψη 

τρεχουσών αναγκών 

 επειδή η επαύξηση ήσσονος αξίας της εν ισχύ σύμβασης (10%) ανέρχεται 

στο ποσό των χιλίων ενενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών 

(1.097,75)  (θα καλύψει ανάγκες για ένα δεκαπενθήμερο)   

 επειδή  η προμήθεια τροφίμων είναι απολύτως επείγουσα για να συνεχίσει 

απρόσκοπτα η λειτουργία των βρεφικών και παιδικών σταθμών του 

οργανισμού μας και η σίτιση των φιλοξενουμένων βρεφών και νηπίων. 

 Το πρωτογενές αίτημα  9REQ004757620 2019-04-09 

 Την  Α.Α.Υ.  44-9/4.2019 (ΑΔΑ : Ψ0ΩΖΟΛΨΦ-72Ψ)  

 

 Η ανωτέρω προμήθεια  θα καλυφθεί από τη με στοιχεία Κ.Α. 15/6481.0009  του  

προϋπολογισμό  τρέχοντος οικονομικού έτους  και τίτλο  «Έξοδα λειτουργίας 

(προμήθεια τροφίμων) παιδικών σταθμών».   
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Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση ανάδειξης αναδόχων από τη διαγωνιστική 

διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη θα λήξει αυτοδικαίως η  σύμβαση. 

 

    Παρακαλούμε να εγκρίνετε :  

1ον την εισήγηση του Προέδρου για την προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεσης)  για χρονικό διάστημα έως δύο μηνών  για 

τις ανάγκες σίτισης των φιλοξενούμενων βρεφών και νηπίων  

2ον   τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της εν λόγω επείγουσας προμήθειας για είδη 

τροφίμων και συγκεκριμένα για τα είδη της  ομάδας  Ζήτα - Τμήμα 11 (οπωροπωλείο) 

3ον την αποστολή του αιτήματος στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, 

προκειμένου να αποφασίσει σχετικά, σύμφωνα και με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό 

που συνέταξε η  αρμόδια υπηρεσία. 

 

   

 
 Και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά  

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη : 
           1.Την εισήγηση του κ. Προέδρου 
           2.Το άρθρο 4 της από 12.12.2012 Πράξη  Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος  
              Α΄240),  που κυρώθηκε με το ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄18) 
           3.Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 
           4.Το άρθρο 65 & 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  
              Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ.Α΄ 87/7.06.2010) 
           5.Τις γνώμες των κ.κ. συμβούλων 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
 
 

Εγκρίνει, 

1ον την εισήγηση του Προέδρου για την προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεσης)  για χρονικό διάστημα έως δύο μηνών  για 

τις ανάγκες σίτισης των φιλοξενούμενων βρεφών και νηπίων  

2ον   τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της εν λόγω επείγουσας προμήθειας για είδη 

τροφίμων  και συγκεκριμένα για τα είδη της ομάδας  Ζήτα - Τμήμα 11 (οπωροπωλείο) 

3ον την αποστολή του αιτήματος στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, 

προκειμένου να αποφασίσει σχετικά, σύμφωνα και με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό 

που συνέταξε η  αρμόδια υπηρεσία. 
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 Στη λήψη της πιο πάνω απόφασης ψήφισαν λευκό τα μέλη του Δ.Σ. κκ. 

Βασιλική Μαργαρίτη και Αγγελική Τσιακμάκη. 

 Στη λήψη της πιο πάνω μειοψήφισε το μέλος του Δ.Σ. κ. Φωτεινή 

Χαλαστάνη. 

 

 Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης αποτελεί, ο πίνακας με 

τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για δύο (2) μήνες, της εν λόγω 

επείγουσας προμήθειας ειδών οπωροπωλείου. 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό -49- και δημοσιεύθηκε την 12/04/2019. 

 
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω : 
 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 
         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ                                     ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ 
 
ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

  ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΑΔΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ  

   

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ 

 
ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

  ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ 

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

   

ΓΕΩΡ.-ΣΠΥΡ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Καλλιθέα, 5/4/2019       
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              Αρ. Πρωτ. - 2167 - 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
N.Π.Δ.Δ. «OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ     
΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄»    

   

Δ/νση  : Παιδικής Αγωγής                                         
Αρμόδιος : Αθ. Σκουρτανιώτη  
Τηλέφωνο       : 210 9569963                             

                                    

                                ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

      ΕΩΣ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ  ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ» 

 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ τεμ. 600 0,40 240,00 

ΑΝΙΘΟ 450 γρ. 20 0,88 17,60 

ΑΧΛΑΔΙΑ κιλό 350 1,39 486,50 

ΒΕΡΥΚΟΚΑ κιλό 150 2,00 300,00 

ΚΑΡΟΤΑ κιλό 180 0,84 151,20 

ΚΑΡΠΟΥΖΙ κιλό 150 0,19 28,50 

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ κιλ. 60 1,24 74,40 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ Ξ. κιλό 180 0,87 156,60 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡ. κιλό 10 1,64 16,40 

ΛΕΜΟΝΙΑ κιλό 150 0,79 118,50 
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ΜΑΙΝΤΑΝΟ 450 γρ. 40 0,88 35,20 

ΜΑΡΟΥΛΙΑ τεμ. 150 0,50 75,00 

ΜΗΛΑ  κιλό 350 1,15 402,50 

ΜΠΑΝΑΝΕΣ κιλό 500 1,30 650,00 

ΝΤΟΜΑΤΕΣ κιλό 350 1,44 504,00 

ΠΑΤΑΤΕΣ κιλό 1000 0,91 910,00 

ΠΕΠΟΝΙΑ κιλό 100 0,37 37,00 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡ.  κιλό 15 2,99 44.85 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ κιλό 100 0,69 69,00 

ΡΟΔΑΚΙΝΑ κιλό 50 0,53 26,50 

ΣΕΛΙΝΟ 450 γρ. 30 1,24 37,20 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ κιλά 70 1,15 80,50 

ΣΚΟΡΔΑ τεμάχιο 10 0,30 3,00 

4.419,60€ 

                                                                                                 

 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                  Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Δ. ΛΕΒΙΣΙΑΝΟΥ                            ΑΘΑΝ. ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗ                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 

ΑΔΑ: 97ΨΒΟΛΨΦ-ΠΙΕ
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