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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 45η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2046/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 24-07-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 143736 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 19-07-2018. 

 
Θέμα 12ο  

Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου μη παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής υλικών, 
εργασιών και παροχής υπηρεσιών του Κέντρου Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού Ειδών 
Πρώτης Ανάγκης των Σημείων Διαμονής Προσφύγων  της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών και έγκριση  
ή μη της πληρωμής του υπ’αριθ. 2049/2018 τιμολογίου της επιχείρησης ΑΙΑΝΤΑΣ –
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 

 Αλεξίου Αθανάσιος  

 Δημάκος Δημήτρης 

 Τζίβα Αιμιλία  

 Βρύνα Φωτεινή  

 Μπαλού Αλεξάνδρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος  

 Νερούτσου Μαρία 

 Μεθυμάκη Άννα 
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Σαπουνά Αγγελική  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ. 134120/19-07-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 
Π.Ε. Νοτίου Τομέα στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση 
και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ιδιαίτερα τις 
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διατάξεις του  άρθρου 6, περίπτωση 14, καθώς και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) 
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ισχύει. 

2. Την αριθ. 109290/39629/23-12-2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ αρ. 438/2016 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την αρ.  66313/24553/25-08-2017 (ΦΕΚ 
3051/τ.Β΄/05-09-2017) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
«Έγκριση της υπ’ αρ. 273/2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής», καθώς και την αριθ. 37419/13479/8-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 1661/Β/2018) «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» , όπως  ισχύει. 

3. Τον Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α΄/01-04-2016) περί Οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσίας 
Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύστασης Γενικής 
Γραμματείας Υποδοχής  προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.» 

4. Την αριθ. Οικ.105269/02-06-2016 (ΦΕΚ 1577/Β΄/03-06-2016) Κοινή Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού και της  Περιφερειάρχη Αττικής, περί ίδρυσης του Κέντρου 
Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού Ειδών Πρώτης Ανάγκης των Σημείων Διαμονής 
Προσφύγων» και ιδιαίτερα το άρθρο 4. 

5. Την αριθ. 9481/11-12-2017 Απόφαση παράτασης της διάθεσης της χρήσης του κτιρίου Β220, 
κάτω από τη γέφυρα της «Εσπλανάδας» στον Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, κυριότητας ΕΤΑΔ, 
για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών της Πολιτείας κατά την αντιμετώπιση του 
προσφυγικού ζητήματος μέχρι 31.12.2019. 

6. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

7. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
9. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4337/2015(ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015). 

10. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και ιδιαίτερα τις διατάξεις των άρθρων 203 και 213. 

11. Το αριθ. πρωτ. 64528/3-4-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη 
και Συλλογικών Οργάνων με θέμα «Εκτέλεση δαπανών Περιφερειακών Ενοτήτων – Μέθοδος 
υπολογισμού της αξίας των συμβάσεων. 

12. Την αριθ. οικ. 48105/6-3-2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 114/10-03-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη 
Αττικής περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 122/τ.ΥΟΔΔ/15-03-17 και ισχύει.  

13. Την  υπ’ αριθ. οικ.130459/2-7-2018 (ΦΕΚ 2780/Β΄/12-07-2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη 
Αττικής περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς  Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης», όπως ισχύει. 

14. Tην υπ΄αριθμ. 425/30-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου,  
με θέμα την Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής  οικονομικού έτους 2018 και την 
αριθ. 84/2018 (ΑΔΑ: 65ΝΟ7Λ7-9ΑΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με 
την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 . 

15. Την υπ’ αριθμ. 105159/36993/29-12-2017 Επικύρωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και την Α.Π. 23201/8723/20-04-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Τεκμαιρόμενη νομιμότητα της 
υπ΄αριθμ 84/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου». 
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16. Tην υπ΄αριθμ. 424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-Π7Γ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου,  περί 
έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και παροχής υπηρεσιών για τις 
ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής  οικονομικού έτους 2018 . 

17. Την  αριθ. 534/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΖΝΙ7Λ7-Β45) περί έγκρισης 
πρακτικού που αφορά τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής 
υπηρεσιών, καθώς και των γνωμοδοτικών επιτροπών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της  
Περιφέρειας Αττικής,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και την  αριθ. 419/2018 (ΑΔΑ: 
7Χ1Σ7Λ7-ΞΥ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής περί 
συγκρότησης επιτροπών παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και των 
γνωμοδοτικών επιτροπών Αξιολόγησης Διαγωνισμών, Ενστάσεων και προσφυγών της Π.Ε. 
Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής (σε ισχύ από 24-3-2018) 

18. Την  υπ’αρ. 4/07-09-2016 Απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του Κέντρου Εφοδιασμού με 
την οποία αποφασίστηκε ομοφώνως η αγορά ειδών πρώτης ανάγκης για τα σημεία διαμονής 
των προσφύγων στα πλαίσια του προϋπολογισμού του Κέντρου Εφοδιασμού με το σκεπτικό 
ότι : 1. Έχει μειωθεί ο όγκος των δωρεών των πολιτών και εταιριών προς το Κέντρο 
Εφοδιασμού και 2.Συνεχίζει να υφίσταται ανάγκη προμήθειας ειδών πρώτης ανάγκης στα 
Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων .  

19. Την  αριθ. 872/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΠΤ37Λ7-77Ο) περί έγκρισης 
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 12.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 
για την προμήθεια  ειδών πρώτης ανάγκης (συσκευασμένα είδη διατροφής) για το Κέντρο 
Διαχείρισης Αποθήκευσης και  Εφοδιασμού ειδών πρώτης ανάγκης των σημείων διαμονής 
προσφύγων.  

20. Την με αρ.πρωτ.90639/04-05-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: Ω4197Λ7-
6Η0) ύψους 12.000,00€ στον ΚΑΕ 141101 «Προμήθεια Ειδών Διατροφής» του Ε.Φ.04.072 του 
οικ. έτους 2017 από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1889 
(ΑΑ Βεβ: 1623) στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Τμήματος Δημοσιονομικών 
Δεσμεύσεων της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής., για την ανάγκη 
προμήθειας με είδη πρώτης ανάγκης (συσκευασμένα τρόφιμα) για το Κέντρο Εφοδιασμού της 
Π. Ε.  Νοτίου Τομέα Αθηνών, ποσού 12.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία 
ανακλήθηκε με την υπ’ αριθ. 268285/29-12-2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής  (ΑΔΑ:6ΓΗΥ7Λ7-ΨΓΗ) και αντικαταστάθηκε με υπ’ αριθ. 
3427/04-01-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΥΙ37Λ7-Ξ1Κ), ύψους 12.000€, 
στον ΚΑΕ 141101  «Προμήθεια Ειδών  Διατροφής» του Ε.Φ. 04.072 του οικ. έτους 2018, με 
α/α 1546 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Τμήματος Δημοσιονομικών 
Δεσμεύσεων της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης της  Περιφέρειας Αττικής και ΑΑ Βεβ:1020.  

21. Ο υπ’αρ.91562/2017 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης του  
Κέντρου  Εφοδιασμού (ΑΔΑΜ:17PROC001983502)  

22. Η  υπ’ αριθ.  2233/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι  της ανωτέρω Διακήρυξης (ΑΔΑ :6ΧΣΕ7Λ7-ΜΩΝ) 

23. Οι  με αριθ.: 2845 /2017(AΔΑ:606Ο7Λ7-ΔΥΩ)  και 3104/2017(AΔΑ:6ΥΣΘ7Λ7-Κ9Γ) Αποφάσεις 
της Οικονομικής   με την οποία ορίσθηκε η εταιρεία «ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
& ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» ως  
προσωρινός ανάδοχος και οριστικός ανάδοχος αντιστοίχως , για τις ομαδες Α΄, Β΄και Γ΄της 
Διακήρυξης 

24. Η με  αριθ. 05/2018 Σύμβαση της  Περιφέρειας Αττικής με την ανάδοχο εταιρεία 
(18SYMV002706335) 

25. Τo  από 22/03/2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής της αρμόδιας  επιτροπής παραλαβής του 
Κέντρου Εφοδιασμού που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με το οποίο 
παραλήφθηκαν τα είδη των ομάδων Α΄,  Β΄ και Γ ΄ (με τις παρατηρήσεις που καταγράφονται σε 
αυτό)  και διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας με το υπ’αριθ. οικ.73030/16-04-2018 έγγραφο  
του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών.   

26. Το από 16/04/2018 διαβιβασθέν,  μέσω του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών,  
με αριθ. 2049/19-03-2018 δελτίο αποστολής-τιμολόγιο της εταιρείας “ΑΙΑΝΤΑΣ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.”, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας εισήγησης και  το οποίο περιέχει μόνο το σύνολο των ειδών που παραδόθηκαν 
προς το Κέντρο Εφοδιασμού και όχι το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών για τις ομάδες Α΄, Β΄ 
και Γ΄ σύμφωνα με την αριθ. 3104/2017 (AΔΑ:6ΥΣΘ7Λ7-Κ9Γ) Απόφαση κατακύρωσης   της 
Οικονομικής Επιτροπής   
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27. Το από 12/06/2018 έγγραφο της εταιρείας “ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.” προς την Υπηρεσία μας (αναπόσπαστο μέρος της παρούσας), με το οποίο 
η επιχείρηση  ζητά την πληρωμή του  με αριθ 2049/19-03-2018 δελτίου αποστολής -τιμολογίου 
της και παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την τύχη του προϊόντος « 1500τμχ παιδικού 
γάλακτος», το οποίο δεν έχει παραληφθεί από την αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής του 
«Κέντρου Εφοδιασμού», για τους λόγους που αναφέρονται στο κατωτέρω παρατιθέμενο 
Πρωτόκολλο Μη παραλαβής .    

28. Το συνταχθέν από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Κέντρου Εφοδιασμού , πρωτόκολλο 
μη Παραλαβής, σύμφωνα με το οποίο το  είδος συμπυκνωμένο εμπλουτισμένο γάλα (εβαπορέ 
για παιδιά) δεν παρελήφθη, διότι δεν τηρούσε τις προδιαγραφές που ορίζονται στην υπ’ αριθ. 
5/2018 Σύμβαση προμήθειας ειδών πρώτης ανάγκης (συσκευασμένα είδη διατροφής) μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής και της Αναδόχου εταιρείας και συγκεκριμένα δεν ήταν 
εμπλουτισμένο.  
Παρακάτω παρατίθεται  αναλυτικά  το από 4-7-2018  Πρωτόκολλο μη Παραλαβής, το οποίο 
έχει ως εξής :  

 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

 
Στην Καλλιθέα σήμερα, 04/07/2018 ημέρα Τετάρτη η επιτροπή παραλαβής υλικών, εργασιών και 
παροχής υπηρεσιών του Κέντρου Διαχείρισης , Αποθήκευσης και Εφοδιασμού  ειδών πρώτης 
ανάγκης των σημείων διαμονής προσφύγων (Κέντρο Εφοδιασμού) που συγκροτήθηκε με την 
υπ’αριθμ. 419/2018 Απόφαση (ΑΔΑ: 7Χ1Σ7Λ7-ΞΥ7) της Οικονομικής Επιτροπής  της Περιφέρειας 
Αττικής , η οποία αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :  

1. ΜΥΑΡΗ  ΛΕΩΝΙΔΑ                                        ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ      ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
2. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ  ΜΙΛΤΙΑΔΗ                           ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΘΥΡΩΡΩΝ   ΜΕΛΟΣ  
3. ΖΑΧΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ                                      ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΜΕΛΟΣ  

 
  Βεβαιώνει ότι δεν παρελήφθη είδος πρώτης ανάγκης ( συσκευασμένο είδος διατροφής)    ως  

εξής:  

 
 
Το  συγκεκριμένο  είδος   πρώτης   ανάγκης    [  συμπυκνωμένο εμπλουτισμένο γάλα (εβαπορέ για 

παιδιά ) δεν τηρούσε τις προδιαγραφές που ορίζονται στην υπ’ αριθ. 05/2018 Σύμβαση 
προμήθειας ειδών πρώτης ανάγκης (συσκευασμένα είδη διατροφής) μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και της εταιρείας με την επωνυμία « ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.» και συγκεκριμένα δεν ήταν εμπλουτισμένο. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η  Υπηρεσία  εισηγείται να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή      

 
  Α)  την έγκριση ή μη του από 04-07-2018  Πρωτοκόλλου μη Παραλαβής της αρμόδιας 

επιτροπής  παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών του Κέντρου  Διαχείρισης 
, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού ειδών πρώτης ανάγκης των σημείων διαμονής προσφύγων 
(Κέντρου Εφοδιασμού)   της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (κτίριο  ΕΣΠΛΑΝΆΔΑ , στη θέση 
Φαληρικός όρμος , Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου) και  την απόρριψη ή αντικατάσταση 
του είδους συμπυκνωμένο  γάλα (εβαπορέ για παιδιά), σύμφωνα με το σκεπτικό του  
από 04-07-2018  Πρωτοκόλλου μη Παραλαβής, ως παρατίθεται ανωτέρω.  

 
   Β)  την  αποδοχή εξόφλησης του υπ’αριθ. 2049/19-03-2018 δελτίου αποστολής -τιμολογίου 

της εταιρείας “ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.” που δεν 
αφορά,  όμως, το σύνολο  των  ειδών πρώτης ανάγκης (συσκευασμένα είδη διατροφής ) , για 
τις ομάδες Α΄, Β΄ και Γ΄ , όπως ακριβώς περιγράφονται στην υπ’αριθ. 91562/2017 Διακήρυξη 

   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 ΟΜΑΔΑ Α΄:ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  

 
1 

Συμπυκνωμένο εμπλουτισμένο γάλα  
(εβαπορέ για παιδιά) 

1500 (250 εξάδες) 
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Συνοπτικού Διαγωνισμού και το άρθρο 1 της σχετικής αριθ. 05/2018 Σύμβασης της  
Περιφέρειας Αττικής με την ανάδοχο εταιρεία (18SYMV002706335), αλλά  μόνο τα είδη που 
παραδόθηκαν , σύμφωνα με το από 22/03/2018  Πρωτόκολλο Παραλαβής της αρμόδιας  
επιτροπής παραλαβής του «Κέντρου Εφοδιασμού». 

  Γ)   την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ της Περιφέρειας 
Αττικής στο μέρος που αφορά την μη πλήρη εκπλήρωση των όρων της σύμβασης  [μη 
παράδοσης 1500 τμχ  συμπυκνωμένου εμπλουτισμένου γάλακτος  (εβαπορέ γάλα για 
παιδιά)] , ποσού 66,23€ (εξήντα έξι ευρώ και είκοσι τρία λεπτά), το οποίο αντιστοιχεί στο 5% 
της  συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. της προσφερόμενης τιμής της οικονομικής 
προσφοράς του  αναδόχου  για το εν λόγω είδος, ήτοι 1324,50€.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
 λαμβάνοντας υπόψη: 

 α) ότι το προϊόν: «συμπυκνωμένο εμπλουτισμένο γάλα (εβαπορέ για παιδιά)» δεν παρελήφθη 
από την αρμόδια Επιτροπή και 

 β) ότι το Πρωτόκολλο Παραλαβής φέρει ημερομηνία μετά τη λήξη της Σύμβασης και κατά 
συνέπεια δεν μπορεί να γίνει επέκταση ή τροποποίηση αυτής 

  
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
1. Την παραλαβή και την πληρωμή της προμήθειας, εκτός από το προϊόν: «συμπυκνωμένο 

γάλα» και  
2. Την μη έκπτωση του Αναδόχου και κατά συνέπεια την μη κατάπτωση της Εγγυητικής 

Επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ της Περιφέρειας Αττικής, διότι η μη παραλαβή του 
συγκεκριμένου προϊόντος οφείλεται στη μετά της λήξη της Σύμβασης διαπίστωση της 
Πλημμέλειας που υπήρχε στο προϊόν, γεγονός που δεν αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. 

 

 Τα τακτικά μέλη της Ο.Ε κα Φωτ. Βρύνα και κα Αλ. Μπαλού και το αναπληρωματικό μέλος 
κα Α. Μεθυμάκη δηλώνουν λευκό. 

 
 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Αλεξίου Αθανάσιος  
Δημάκος Δημήτρης 
Τζίβα Αιμιλία  
Βρύνα Φωτεινή  
Μπαλού Αλεξάνδρα 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Μεθυμάκη Άννα 
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