
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος 28/11/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ: .41357/29-11-2018 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Βορριά Μαρία  
ΤΗΛ : 213 2030636- Fax : 2132030630 

                                                                             

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ  

ΓΙΑ ΤHΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΘΕΜΑ: Έγκριση χρονικής παράταση της υπ’αριθμ. 41328/18-12-2018 σύμβασης  σύμφωνα με 
το άρθρο 132 του Ν4412/2016,  για την «Προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για 
χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Διονύσου» χωρίς υπέρβαση 
συμβατικού αντικειμένου, ΑΔΑΜ: 17SYMV002454995 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών” (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

2. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): “Κώδικάς Δήμων και Κοινοτήτων” και 
ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την με 
την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016  

5. Την υπ’ αριθμ. 782/9160/31-3-2017 Απόφαση Δημάρχου για «Ορισμό Αντιδημάρχων 

και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου. 

6. Την ανάγκη υλοποίησης της εν λόγω προμήθειας , όπως περιγράφεται στην από 

11/2017 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών . 

7. Την 182/04-07-2017   Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε 

η σκοπιμότητα της εν θέματι υπηρεσίας 

8. Την αριθμ   200/18-07-2017  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την 

οποία  συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του 

Διαγωνισμού.  

9. Την αριθμ   200/18--07-2017  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με 

την οποία  εγκρίθηκαν : α) η σχετική δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, στους Κ.Α. 

i) 10.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος» (γάλα) με 

ποσό 820,38€. (ΑΑΥ 654) ii) 15.6063 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος 

(ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) με ποσό 3.719,34€ (ΑΑΥ 655)  iii) 

20.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού 

προσωπικού τακτικού» με ποσό 30.000,00€ (ΑΑΥ 656)  iv) 25.6063.0003 με την 

ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού τακτικού και 

έκτακτου», με ποσό 3.500,00€ (ΑΑΥ 657).v) 35.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές 

παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού τακτικού και έκτακτου», με ποσό 

800,00€.(ΑΑΥ 658)  vi) 45.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος 

(γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού τακτικού και έκτακτου», με ποσό 164,08€.(ΑΑΥ 

659) vii) 70.6063.0001 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» με ποσό 

2.343,35€(ΑΑΥ 660).του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 και στους 

στους Κ.Α. 10.6063.0003 , 15.6063 ,20.6063.0003 , 25.6063.0003, 35.6063.0003,  



45.6063.0003,  70.6063.0001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, β) η 

από 11/2017 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  και η τροποποίηση αυτής  και γ) 

οι όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

10. Την υπ’ αρ. 22044/2042/21-7-2017 διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που 

πραγματοποιήθηκε στις 29-08-2017 Συστημικό Αριθμό : 44279 

11. Την υπ’ αριθμόν 256/10-10-2017  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των 

Πρακτικών Νο. 1 & Νο. και ανακηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία 

«ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ» µε ΑΦΜ 031275077 ∆ΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ. 

12. Την υπ’ αριθμόν 351/ 28-11-2017. Απόφαση Οικονομικής επιτροπής  περί έγκρισης 

του Πρακτικού Νο.3 της Ε.Δ. Ανακηρύσσει την εταιρία ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ µε ΑΦΜ 031275077 

∆ΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ µε έδρα στο ∆ήµο Βριλησσίων Αττικής, επί της οδού Θερµοπύλων 

35 Τ.Κ. 15235, τηλ: 210-6138542, e-mail:andreskourias@gmail.com µε 

προσφερόμενη τιµή 74.424,87€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%. ως οριστικού 

αναδόχου καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της 

διακήρυξης των τεχνικών προδιαγραφών και συμφέρουσα από οικονομικής άποψης. 

13. Την υπ’αριθμ.41328/2017 Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης προς την εταιρεία 

14. Την αριθμ. 41328/2017 σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου ΣΚΟΥΡΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ  δ.τ. 

«ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ». με ΑΦΜ 031275077 ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ    
 
Καθώς και ότι :1) η Ανάδοχος εταιρεία με το υπ΄άριθμ πρωτ 41070/27-11-2018 
έγγραφο της αποδέχεται το 41005/27-11-2018 αίτημα του Δήμου  για χρονική παράταση 
της Αριθμ 41328/2018  σύμβασης λήξης 17/12/2018  μεταξύ του Δήμου Διονύσου και  της 
εταιρείας  ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  με ΑΦΜ 031275077 ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   
μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου και χωρίς αναπροσαρμογή των τιμών. 
Τροποποίηση του «Άρθρου 2 » της ανωτέρω Σύμβασης χωρίς την αναπροσαρμογή των 
τιμών και σύμφωνα με τους όρους που διέπουν αυτή:  « 2. Χρόνος παράδοσης και διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης …………Ο χρόνος ισχύος της παρούσης σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα 

(12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Μετά τη πάροδο του χρόνου και εφόσον το 
συμβατικό αντικείμενο δεν έχει εξαντληθεί δύναται να υπάρξει χρονική παράταση και μόνο 
χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου ύστερα από σύμφωνη γνώμη του 
«ΑΝΑΔΟΧΟΥ».» και  

2) με την υπ’ άριθμ πρωτ 41149/28-11-2018 γνωμοδότηση της,  η  επιτροπή δυνάμει της 

υπ’ αριθ.115/2018  Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου γνωμοδοτεί  θετικά για την εξέταση 

της δυνατότητας χρονικής και μόνο παράτασης της υπ’ αριθ. Πρωτ. 41328/2017 σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρείας ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του μέχρι εξαντλήσεως 
του συμβατικού αντικειμένου και χωρίς αναπροσαρμογή των τιμών 
 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται  να ληφθεί Απόφαση της Δημοτικού Συμβουλίου  για:  

 

1. τη χρονική παράταση – τροποποίηση  της αριθμ. πρωτ. 41328/2017 Σύμβασης 

(ΑΔΑΜ: 17SYMV002454995) μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου 

χωρίς την αναπροσαρμογή των τιμών και σύμφωνα με τους όρους που διέπουν 

αυτή. 

2. Τροποποίηση του άρθρου 2. «…….2. Χρόνος διάρκειας της σύμβασης»  

 

Κατά τ’ άλλα ισχύουν οι όροι της αριθμ. Πρωτ. 41328/2017   Σύμβασης ως έχουν  
 

Συνημμένα:  
1. αριθμ. πρωτ. 41005/27-11-2018 έγγραφο Δήμου 
2. αριθμ. πρωτ. 41070/27-11-2018 έγγραφο Σκουριά 
3. Γνωμοδότηση επιτροπής 41149/28-11-2018 

Κοινοποίηση: 
 
1. Τμήμα Προμηθειών 
2. Τμήμα Λογιστηρίου 
3. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού 
4. Δ/νση Περιβάλλοντος 

  
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ 
 

   

 



                                                                         

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αγ. Στέφανος  27  /11/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Αριθ. πρωτ:   41005 
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ   
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                             
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 
e-mail: vorria@dionysos.gr 
Fax :  213 20 30 630 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θέμα :  Χρονική Παράταση της υπ’αριθμ. 41328/2018 Σύμβασης   για την 
«Προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για χορήγησης στους δικαιούχους 
εργαζόμενους του Δήμου Διονύσου»  
 
Κύριε Σκουριά , 
 
παρακαλούμε όπως αποδεχτείτε το αίτημα για χρονική παράταση της Αριθμ 41328/2018  
σύμβασης λήξης 17/12/2018  μεταξύ του Δήμου Διονύσου και  της εταιρείας  ΣΚΟΥΡΙΑΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  με ΑΦΜ 031275077 ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   μέχρι εξαντλήσεως 
του συμβατικού αντικειμένου και χωρίς αναπροσαρμογή των τιμών. 
 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 
 
 

ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ  
 

 
 
Εσωτ. Διανομή :  Γραφείο κ. Δημάρχου 
  Γραφείο Αντιδημάρχου Οικον.Διαχ. 
                         Τμήμα Προμηθειών   
                         Γεν Αρχείο                                                                                
 
 

 
 

 

 

 

Προς : 
 

ΣΚΟΥΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑ  

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 35 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΚ 15235 

Τηλ:210 6138542 

e-mail: andreskourias@gmail.com 

 



 

 

 



 

 

 

 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αγ. Στέφανος,  28/11/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αρ.Πρωτ. 41149 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
 

Γνωμοδότηση επιτροπής δυνάμει της υπ’ αριθ. 115/2018 Απόφασης 
Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 
Σήμερα στις 28 του μήνα Νοεμβρίου του έτους  2018 ημέρα Τετάρτη    και ώρα 
10.00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας 
φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για χορήγηση  στους εργαζομένους του Δήμου 
, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 115/2018 Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της χρονικής και μόνο παράτασης 
της με αρ. πρωτ. 41328/18-12-2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και 
της εταιρίας ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ  
 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι: 

Ραυτακόπουλος Θεόδωρος, πρόεδρος, υπάλληλος του Δήμου Διονύσου 
Μπάσης Ιωάννης, μέλος, υπάλληλος του Δήμου Διονύσου 
Λιούτας Εμμανουήλ , μέλος, υπάλληλος του Δήμου Διονύσου 
 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη :  
 

Την παρ. 11 περίπτωση β’ του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα 
διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων», όπου ορίζεται ότι: 
«Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 
συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο 
αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 
σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και 
επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, 
εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση 
όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 
τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης 
και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.» 

Την παρ.1 περίπτωση ζ’ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπου παράλληλα, 
ανάμεσα στις αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών οργάνων, προσδιορίζεται κατά  
το στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη 
σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης 
τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου. 



Την υπ’ αριθ. 115/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης 
της επιτροπής. 

 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 41328/18-12-2018 σύμβαση πόσου 74.424,87 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της αναδόχου 
εταιρίας ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ. 

Την με αρ. πρωτ. 41005/27-11-2018 επιστολή του Δήμου με την οποία αιτείται 
χρονική παράταση της διάρκειας της σύμβασης μέχρι εξαντλήσεως του 

συμβατικού αντικειμένου και χωρίς αναπροσαρμογή των τιμών. 
Την από 41070/27-11-2018 δήλωση  της αναδόχου εταιρίας ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ με την οποία αποδέχεται τη  χρονική παράταση της 
σύμβασης μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου και χωρίς 
αναπροσαρμογή των τιμών .  

 
Το γεγονός ότι η παράταση της σύμβασης προβλέπεται να είναι μόνο χρονική και 

δεν θα προκύψει υπέρβαση του οικονομικού της αντικειμένου. 
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 
 
Θετικά για την εξέταση της δυνατότητας χρονικής και μόνο παράτασης της υπ’ 
αριθ. Πρωτ. 41328/18-12-2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της 
εταιρείας ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού 
αντικειμένου και χωρίς αναπροσαρμογή των τιμών .  
 
Η Επιτροπή 
 

1. Ραυτακόπουλος Θεόδωρος,  
 
 

2. Μπάσης Ιωάννης,  
 

3. Λιούτας Εμμανουήλ  
 
 

 


