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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           21η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                            την 10.05.2022 

           (Αριθμ. πρωτ.:34381/11.05.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 10η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 

09.00 π.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 33013/06.05.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της 

Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής  

Επιτροπής στις 06.05.2022 και πραγματοποιήθηκε  με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 

4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 

του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές 

Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ  75/30.03.2020 τεύχος A’, 

άρθρο 43 παρ. 1),  γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για 

την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την 

οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την  εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. 

(Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας». 

              Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                         Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.        «      « 

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.           Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                    Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                    «      « 

3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                           «      « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.        «      « 

            ΑΠΟΦΑΣΗ –147– 

           Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την εξέταση του υπ. αριθ. πρωτ. 31695/03-05-2022 

αιτήματος της εταιρείας Μανδρέκας Α.Ε. σχετικά με την  «1η Εκτελεστική σύμβαση βάσει της με 

αριθ. πρωτ. 46222/30-06-2021 υπογραφείσας Συμφωνίας – Πλαίσιο τριετούς (3) διάρκειας συμπ. 

του δικαιώματος προαίρεσης έως και 15% για την «προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του 

ΑΔΑ: ΨΝ4ΕΩΕΒ-1ΨΩ



 2 

Δήμου Ιλίου» (ομάδα 2η Γάλα συμπυκνωμένο εβαπορέ)».     

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 32906/06.05.2022 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Έχοντας υπόψη: 

• Την υπ. αριθ. πρωτ. 2040/13-04-22 διευκρίνιση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ σχετικά «με την αύξηση τιμών και 

τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία 

και των συνεχιζόμενων συνεπειών του covid-19» 

• Την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη 

διάρκεια τους   

• Τα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν.  Ν.4782/2021  (που τροποποίησε το άρθρο 206 του ν.4412/16) 

που αναφέρει τα εξής: «…η μετάθεση χρόνου παράδοσης επιτρέπεται όταν συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης 

δεν επιβάλλονται κυρώσεις» 

• Τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου, περί μετάθεσης του χρόνου παράδοσης.       

• Το υπ. αριθ. πρωτ. 31695/03-05-2022 αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία «Μανδρέκας Α.Ε.» στο 

οποίο αναφέρει με θέμα ανατίμηση προϊόντων: Όπως γνωρίζετε λόγω έκτακτων καταστάσεων 

(πολέμου στην Ουκρανία – υπέρμετρη αύξηση ζωοτροφών και ενέργειας) οι τιμές στο γάλα εβαπορέ 

έχουν εκτιναχθεί κατά 40%- 50%. Επίσης, υπάρχει τρομακτική έλλειψη πρώτης ύλης (γάλα) σε όλη 

την Ευρώπη, με αποτέλεσμα το μοναδικό εργοστάσιο παραγωγής HOCHWALD να μη μπορεί να 

παραδώσει προϊόντα. Παρακαλούμε να βοηθήσετε στην αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης 

κατάστασης, βασιζόμενοι και στην πρόσφατη απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με αρ. πρωτ. 2040/13-4-22, 

όπου προτείνονται τρόποι μερικής επίλυσης του προβλήματος.  Ζητάμε την μέγιστη επιτρεπόμενη 

ανατίμηση καθώς και την μετάθεση της υλοποίησης της προμήθειας περί τα τέλη Οκτωβρίου.       

Παρακαλούμε  όπως αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 

και του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.»   

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

               Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,   

             Αποφασίζει   Ομόφωνα 

1. Την έγκριση της μετάθεση της υλοποίησης της «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του 

Δήμου Ιλίου» (ομάδα 2η Γάλα συμπυκνωμένο εβαπορέ)»  μέχρι τις 31/10/2022  

2. Την απόρριψη του υπ. αριθ. πρωτ. 31695/03-05-2022 αιτήματος  της εταιρείας με την 

επωνυμία «Μανδρέκας Α.Ε»  για ανατίμηση των προϊόντων 
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Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                             Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,          

  Μαρκόπουλος Φ.,  Βέργος Ι., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                             Γαλούνης Δ. 
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