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                                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.:            2421    
     
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    28/02/2017 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  30 
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 5ης/28.02.2017,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 28η του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του 
έτους 2017.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,28/02/2017, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  19:00 µ. µ , το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.2241/24.02.2017, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι τρία (23) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Καραβασίλης Εµµανουήλ 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Αξιώτης Χρήστος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Γαβρίλης  Γεώργιος 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Βούρλος ∆ηµήτρης 
  5. Χριστοφής Μιχαήλ  
  6. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  
  7. Κολοβού Κων/να  
  8. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
  9. Παπαγιάννης Ιωάννης  
10. Βεχλίδη Μαρία  
11. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
12. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
13. Βασιλάκη Αικατερίνη  
14. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
15. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
16. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
17. Καµπάκας Αντώνης  
18. Λυκούδης Αλεβίζος  
19. Βοσκόπουλος Χρήστος  



20. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
21. Κακανάκης Ευάγγελος  
22. Αλεξοπούλου Μαρία  
23.   
24.   
25.   
26.   
 
 
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και 
η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διεθνούς  διαγωνισµού για την 
προµήθεια τροφίµων, καφέ , αφεψηµάτων, εµφιαλωµένου νερού , 
αναψυκτικών και ποτών , διάρκειας ενός(1) έτους από την υπογραφή της 
σύµβασης, για τις ανάγκες του Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» , της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης (Κ.Ε.∆.Η.Κ) και των ∆οµών Παροχής Βασικών 
Αγαθών του ∆ήµου Καισαριανής. 
 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  του 
Αντιδηµάρχου οικονοµικών και διοικητικών υπηρεσιών κ. Πολυχρονάκη 
Συµεών   η   οποία έχει ως εξής:    
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας                                   
Τ.Κ.:16121 
Τηλ: 213 2010764 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

******** 

Θέμα: Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια 

τροφίμων, καφέ, αφεψημάτων, εμφιαλωμένου νερού, αναψυκτικών και 

ποτών, διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, για τις 

ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Λεωνίδας Μανωλίδης», της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης (Κ.Ε.ΔΗ.Κ) και των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών του 

Δήμου Καισαριανής. 

 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  21/02/2017  
Αριθ. Πρωτ.:   2052                  



Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010: «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για 

όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην 

αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου 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. 

Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των 

δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης 

αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε 

εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)».  

Μετά την ισχύ του ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι καταρχήν αρμόδιο για τη 

λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση, μεταξύ άλλων, προμήθειας σε τρίτο και τη 

διενέργεια διαγωνισμού βάσει των οικείων διατάξεων, ενώ η Οικονομική Επιτροπή είναι το 

αρμόδιο για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. όργανο, η οποία εκδίδει όλες τις 

σε εκτέλεση της απόφασης αυτής πράξεις της διαγωνιστικής διαδικασίας από την πρώτη, 

που είναι η σύνταξη των όρων της διακήρυξης, έως και την τελευταία, δηλαδή την 

κατακύρωση του αποτελέσματος. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξεις 326/2013, 33/2012 κ.α.).  

Στο Δήμο μας υπάρχει ανάγκη να διενεργηθεί προμήθεια τροφίμων, καφέ, αφεψημάτων, 

εμφιαλωμένου νερού, αναψυκτικών και ποτών, διάρκειας ενός (1) έτους από την 

υπογραφή της σύμβασης, για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Λεωνίδας Μανωλίδης», της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης (Κ.Ε.ΔΗ.Κ) και των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου 

Καισαριανής.  

Σύμφωνα με την Αριθμ. Πρωτ. 1615/14.02.2017 μελέτη του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής 

«Λ. Μανωλίδης»  η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 297.554,32 € προ 

ΦΠΑ (351.288,75 € µε ΦΠΑ) και συνεπώς θα πρέπει να διενεργηθεί ανοικτός διεθνής 

διαγωνισμός για την ανάθεσή της. 

Συγκεκριμένα ανά Ομάδα ειδών: 

ΟΜΑ∆Α ΣΥΝΟΛΟ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ  

ΜΕ ΦΠΑ 

ΟΜΑ∆Α 1: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΦΠΑ 13%)    12.414,50 €    1.613,89 €  
        

14.028,39 €  

ΟΜΑ∆Α 2: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 24%)    59.475,77 €  
 14.274,18 

€  
        

73.749,95 €  
ΟΜΑ∆Α 3: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΣΝΑΚΣ (ΦΠΑ 
24%)     6.143,50 €   1.474,44 €  

         7.617,94 
€  

ΟΜΑ∆Α 4: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%)    42.513,50 €  
   5.526,76 

€  
        

48.040,26 €  

ΟΜΑ∆Α 5: ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΦΠΑ 13%)   16.241,79 €   2.111,43 €  
        

18.353,22 €  

ΟΜΑ∆Α 6: ΚΡΕΑΤΑ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (ΦΠΑ 13%)    42.983,48 €  
     5.587,85 

€  
       

48.571,33 €  

ΟΜΑ∆Α 7: ΑΥΓΑ  (ΦΠΑ 13%)         417,60 €  
          54,29 

€  
            471,89 

€  
ΟΜΑ∆Α 8: ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΕΚΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ  
(ΦΠΑ 24%)      6.546,00 €  

     1.571,04 
€  

         8.117,04 
€  

ΟΜΑ∆Α 9: ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%)      8.410,00 €  
     1.093,30 

€  
          

9.503,30 €  
ΟΜΑ∆Α 10: ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΩΛΕΙΟΥ-ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ 
(ΦΠΑ 13%)    21.826,71 €  

      
2.837,47 €  

        
24.664,19 €  



ΟΜΑ∆Α 11: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΦΠΑ 13%)     2.117,58 €  
         

275,29 €  
          

2.392,87 €  

ΟΜΑ∆Α 12: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙ∆Η (ΦΠΑ 24%)       2.662,20 €  
         

638,93 €  
         3.301,13 

€  
ΟΜΑ∆Α 13: ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – 
(ΦΠΑ 13%)      7.386,30 €  

         
960,22 €  

         8.346,52 
€  

ΟΜΑ∆Α 14: ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ (ΦΠΑ 24%)    15.904,06 €  
      

3.816,97 €  
       19.721,03 

€  

ΟΜΑ∆Α 15: ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ (ΦΠΑ 13%)     6.403,20 €  
        832,42 

€  
       7.235,62 

€  

ΟΜΑ∆Α 16: ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ (ΦΠΑ 24%)    46.108,13 €  
  11.065,95 

€     57.174,08 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 297.554,32 €  53.734,42 €  351.288,75 €  
Και ανά Δομή: 

∆ΟΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

Ν.Π.∆.∆. «Λ. Μανωλίδης» 117.781,8 €  17.232,1 €  135.013,9 €  
Ν.Π.Ι.∆. Κοινωφελής Επιχείρηση 
Κ.Ε.∆Η.Κ. 158.529,6 €  33.233,2 €  191.762,8 €  
∆οµών Παροχής Βασικών Αγαθών 
∆ήµου Καισαριανής  21.242,9 €  3.269,2 €  24.512,1 €  

Γενικό Σύνολο 
         

297.554,3 €  

        
53.734,4 

€             351.288,8 €  
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας: 

• έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Λ. 

Μανωλίδης» στους κωδικούς 15.6481.0001, 15.6481.0002, 15.6481.0005 και 

15.6481.0006, συνολικά 141.000€ 

• στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.ΔΗ.Κ στον κωδικό 64.09, συνολικά 180.000€ 

• υπάρχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: 

Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου 

Καισαριανής» με Κωδικό ΟΠΣ 5001603 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-

2020» - ΑΔΑ: 7ΣΥΧ7Λ7-9ΚΤ, με πρόβλεψη προμηθειών τροφίμων στα σχετικά Σχέδια 

Υλοποίησης Υποέργων (1-Κοινωνικό Παντοπωλείο και 2-Παροχή Συσσιτίου) 25.000€ 

για το 2017. 

Ανάλογα ποσά θα προβλεφτούν στους αντίστοιχους κωδικούς των προϋπολογισμών του 

2018. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και: 

• τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010 

• τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

• Tην με αριθμ. Πρωτ. 1735/14.02.2017 Μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΦΕ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ», 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Κ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 



ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, που ανέρχεται στο ποσό των 

297.554,32 € προ ΦΠΑ και 351.288,75 €  συμπεριλαμβανομένου αυτού. 

• Την με αριθμ. Πρωτ. 1615/10.02.2017 Μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΦΡΈΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΟΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΓΑΛΑ ΗΜΕΡΑΣ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ 

ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν 4412/2016» που 

ανέρχεται στο ποσό των 32.517,60 € προ ΦΠΑ και 36.744,60 €  

συμπεριλαμβανομένου αυτού. 

• To Άρθρο 6 παρ. 10 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο «Κατά 

παρέκκλιση από 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». 

• Της με αριθμό 13/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί: Έγκρισης 

δαπάνης-διάθεση πίστωσης και  προμήθειας «Φρέσκου παστεριωμένου 

γάλακτος (γάλα ημέρας) για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου 

Καισαριανής, διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης» με 

συνοπτικό διαγωνισμό συνολικού ποσού 36.744,89€ καθώς και έγκριση των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας σε τρίτο 

και τη διενέργεια ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού, βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016. 

  

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

 

 
                                                               

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                   

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση και  



 
 

΄ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω 
προµήθειας: 

• έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του 
Ν.Π.∆.∆. «Λ. Μανωλίδης» στους κωδικούς 15.6481.0001, 15.6481.0002, 
15.6481.0005 και 15.6481.0006, συνολικά 141.000€ 

• στον προϋπολογισµό του Ν.Π.Ι.∆. Κ.Ε.∆Η.Κ στον κωδικό 64.09, συνολικά 
180.000€ 

• υπάρχει εγκεκριµένη χρηµατοδότηση της Πράξης «∆οµές Παροχής 
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό 
Φαρµακείο ∆ήµου Καισαριανής» µε Κωδικό ΟΠΣ 5001603 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014-2020» - Α∆Α: 7ΣΥΧ7Λ7-9ΚΤ, µε 
πρόβλεψη προµηθειών τροφίµων στα σχετικά Σχέδια Υλοποίησης 
Υποέργων (1-Κοινωνικό Παντοπωλείο και 2-Παροχή Συσσιτίου) 25.000€ 
για το 2017. 

Ανάλογα ποσά θα προβλεφτούν στους αντίστοιχους κωδικούς των 
προϋπολογισµών του 2018 , καθώς και : 

• τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010 

• τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

• Tην µε αριθµ. Πρωτ. 1735/14.02.2017 Μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΦΕ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. 
«ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ», ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
(Κ.Ε.∆Η.Κ) ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, που ανέρχεται στο ποσό των 297.554,32 € 
προ ΦΠΑ και 351.288,75 €  συµπεριλαµβανοµένου αυτού. 

• Την µε αριθµ. Πρωτ. 1615/10.02.2017 Μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΡΈΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΟΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΓΑΛΑ ΗΜΕΡΑΣ) ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, 
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν 4412/2016» που ανέρχεται στο ποσό των 32.517,60 € 
προ ΦΠΑ και 36.744,60 €  συµπεριλαµβανοµένου αυτού. 

• To Άρθρο 6 παρ. 10 του Ν.4412/2016 σύµφωνα µε το οποίο «Κατά 
παρέκκλιση από 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». 

• Της µε αριθµό 13/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί: 
Έγκρισης δαπάνης-διάθεση πίστωσης και  προµήθειας «Φρέσκου 
παστεριωµένου γάλακτος (γάλα ηµέρας) για τους δικαιούχους 
εργαζόµενους του ∆ήµου Καισαριανής, διάρκειας ενός έτους από την 
υπογραφή της σύµβασης» µε συνοπτικό διαγωνισµό συνολικού ποσού 
36.744,89€ καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

 
Εγκρίνει την ανάθεση ης εν λόγω προµήθειας σε τρίτο µε την   διενέργεια 
ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού  βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 για 
την προµήθεια τροφίµων, καφέ , αφεψηµάτων, εµφιαλωµένου νερού , 
αναψυκτικών και ποτών , διάρκειας ενός(1) έτους από την υπογραφή της 
σύµβασης, για τις ανάγκες του Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» , της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης (Κ.Ε.∆.Η.Κ) και των ∆οµών Παροχής Βασικών 
Αγαθών του ∆ήµου Καισαριανής. 
 

. 

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Χριστοφής Μιχαήλ   
7) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  8) Κολοβού Κων/να 9) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   
10) Παπαγιάννης Ιωάννης 11) Βεχλίδη Μαρία 12) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 
13) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14) Βασιλάκη Αικατερίνη 15)Κοντόσταυλος 
Γεώργιος 16) Κατσαρέλης Νικόδηµος  17) Σοφιανόπουλος Γεώργιο 18) 
Καµπάκας Αντώνιος  19) Λυκούδης Αλεβίζος 20) Βοσκόπουλος Χρήστος 21) 
Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 22) Κακανάκης Ευάγγελος, 23) Αλεξοπούλου 
Μαρία .  
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      01/03/2017 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
     

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 

 
ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
 


