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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:4256/29.01.2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           5η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 28.01.2016 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 28η Ιανουαρίου 

2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 3361/22-01-2016 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 22-01-2016. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ     Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

5. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                        «      «  

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.    Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                «        « 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.        «        « 

ΑΠΟΦΑΣΗ –046– 

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

20ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τιμής φαγητού 

«Σπιτική Κουζίνα» λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α. 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 3571/25.01.2016 έγγραφο της Δ/νσης 

Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τις με αριθμό 371/27-11-2014 (ΑΔΑ: 6OΨΧΩΕΒ-ΨΣΒ) και 

026/29-1-2015 (ΑΔΑ: 63Φ5ΩΕΒ-Κ2Ρ) Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, τις με αριθμό 

077/24-2-2015 (ΑΔΑ: 7ΕΟΧΩΕΒ-ΥΓΚ) και 163/28-4-2015 (ΑΔΑ: ΒΧΕΡΩΕΒ-Ε76) Αποφάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής Ιλίου και την υπ’ αρ. 11937/10-3-2015 Ανακοίνωση του Δήμου Ιλίου, για 

εταιρείες εστίασης-catering, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του 

προγράμματος: «Προσφορά έτοιμου φαγητού χαμηλού κόστους – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ», ανατέθηκε 

με το αριθμ. πρωτ. 24091 / 27-5-2015 Συμφωνητικό, η υλοποίηση του προγράμματος στην εταιρεία 

SALAS INTER.GROUP EKKDHLVSEIS A.E. –ΣΠΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ.  

Σύμφωνα με το εν λόγω συμφωνητικό ορίσθηκε ενιαία τιμή για όλα τα γεύματα αδιακρίτως, το ποσό 
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των δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 €) ανά γεύμα, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , ο οποίος το 

χρονικό διάστημα υπογραφής του συμφωνητικού ήταν 13% . 

Η ανάδοχος εταιρεία με το αριθμ. πρωτ. 3364/22-1-2016 έγγραφό της, το οποίο σας αποστέλλουμε 

συνημμένα, ζητά την αναπροσαρμογή της τιμής του γεύματος, από 2,50 € σε 2,70€, λόγω αλλαγής του 

συντελεστή Φ.Π.Α. από13% σε 23%.   

Συγκεκριμένα αναφέρει: 

«…ότι μέχρι σήμερα έχουμε απορροφήσει την όποια οικονομική αναπροσαρμογή έχει παρουσιασθεί 

(αυξήσεις πρώτων υλών, αυξήσεις καυσίμων, φόρων(ασφαλιστικών/φορολογικών), αναπροσαρμογή 

Φ.Π.Α κ.λ.π.) 

Ως συνέχεια αυτού καθώς και των τελευταίων αλλαγών που έχουν προκύψει  στο οικονομικό 

περιβάλλον της χώρας μας …, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι δεν είναι πλέον εφικτό να 

απορροφήσουμε την επιβληθείσα αύξηση του αναλογούντος  Φ.Π.Α. από 13% σε 23% κάτι που 

επεβλήθη μετά την υπογραφή του με αριθμ. πρωτ. αναπροσαρμογή της τιμής του γεύματος, από 2,50 € 

σε 2,70€, λόγω αλλαγής του συντελεστή Φ.Π.Α. από13% σε 23%.  ..» 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης ως κατωτέρω: 

 Έγκριση αναπροσαρμογή της τιμής του γεύματος, από 2,50 € σε 2,70€, λόγω αλλαγής του συντελεστή 

Φ.Π.Α. από13% σε 23%.  

Κατά τα λοιπά ισχύει το αριθμ. πρωτ. 24091 / 27-5-2015 Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και της 

αναδόχου Εταιρείας. » 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

 Αποφασίζει  Κατά Πλειοψηφία 

Εγκρίνει την αναπροσαρμογή της τιμής του γεύματος «Σπιτική Κουζίνα» από 2,50 € σε 2,70€, λόγω 

αλλαγής του συντελεστή Φ.Π.Α. από13% σε 23%.  

Κατά τα λοιπά ισχύει το αριθμ. πρωτ. 24091 / 27-5-2015 Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και της 

αναδόχου Εταιρείας. 

 

Ο Δ.Σ. κος Κάβουρας Κ. απέχει και ο Δ.Σ. κος Κουτσιανάς  Π.  έδωσε αρνητική ψήφο. 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

Κουμαραδιός Γ., Χαραλαμπόπουλος 

Ι., Βέργος Ι., Κάβουρας Κ., 

 Κουτσιανάς Π.  

 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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