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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 63η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2984/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-10-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 198413 
πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11-10-2018. 
 

Θέμα 18ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  
Λήψη απόφασης αναφορικά με την παραλαβή των ειδών της Ομάδας  Β Νωπό κοτόπουλο της υπ΄αρ. 97/2018 
Σύμβασης για την προμήθεια τροφίμων για τη Σύμπραξη 40 της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής 
στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ – Ομάδες Ειδών Β και Γ στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική 
και Βασική Υλική Συνδρομή (Ε.Β.Υ.Σ.)» του ΤΕΒΑ  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη  
 Χριστάκη Μαρία 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή 
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στην κα Ασημακοπούλου 
η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:   
Έχοντας υπόψη: 
                Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’) 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 44403/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-
11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», την 
υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
4251/΄Β/29-12-2016) και την υπ΄αρ. 66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ 3051/τ. Β΄5-9-2017) απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ισχύει. 

3. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/A’/11.04.11) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-14). «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις») 
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5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016,Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ τ A; 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
7. Την με Α.Π. 1043/20-5-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας ένταξης της Πράξης 

«Αποκεντρωμένες προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή 
Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016» Κ.Σ. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής με κωδικό ΟΠΣ 
5000229 στο Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» 

8. Την υπ’ αριθμ. 206/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί Έγκρισης σκοπιμότητας 
συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)" και υπογραφής όρων 
πρωτοκόλλων συνεργασίας με Δήμους της Αττικής καθώς και φορείς σύμφωνα με την υπ.αρ. 
23/οικ.23761/1507/27-05-2015 Υπουργική Απόφαση, «Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την 
υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)”». 

9. Το από 13/7/2015 Πρωτόκολλο Συνεργασίας Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού 
Τομέα  

10. Την με Α.Π. Δ8 οικ. 50578/10869/3-11-2016 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Διαχείρισης και Υπηρεσιών «Αντικατάσταση Διαχειριστή Έργου»  

11. Την υπ΄αρ. 2322/6-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας (ΑΔΑ: 94ΡΝΟΞ7Φ-ΝΗΝ) με την 
οποία τροποποιήθηκε η Πράξη ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και συγκεκριμένα ως ημερομηνία 
λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/3/2018.  

12. Την με αριθμ. πρωτοκόλλου Δ23/οικ.49681/3647/05.11.2015 Πρόσκληση με Κωδικό Πρόσκλησης 
ΚΣ1/2015-2016 και Α/Α ΟΠΣ 1150, με τίτλο «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016». 

13. Την με αριθμό Δ23/οικ./46856/3781 Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης  με θέμα  την Παράταση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης 
«ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» και της Πράξης 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» 

14. Την υπ΄αρ. 2269/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η επανάληψη του 
διαγωνισμού για τις Ομάδες Ειδών Γ «Βόειο κρέας», Ε «Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής» & ΣΤ 
«Υπνόσακοι» (ΑΔΑ: Ω3ΩΨ7Λ7-13Υ)  

15. Την υπ΄αρ. 2981/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η μη 
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον μειοδότη της Ομάδας Β «Νωπό κοτόπουλο» και η 
επανάληψη του διαγωνισμού για τη συγκεκριμένη Ομάδα (ΑΔΑ: ΩΟΦ67Λ7-ΑΩΝ) 

16. Το με αρ. ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/257/15-3-2017 Έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους, σχετικά με τη 
διατύπωση θετικής γνώμης για το σχέδιο της παρούσας Διακήρυξης 

17. Την υπ΄αρ. 685/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι και οι τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης (ΑΔΑ: 672Α7Λ7-ΜΥΘ) 

18. Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 5/5/2017, στον οποίο κατέθεσαν προσφορά 5 εταιρείες. 
19. Την υπ΄αρ. 2151/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε Α) η συνέχιση του 

διαγωνισμού με τις εταιρείες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και Β) η κήρυξη του 
διαγωνισμού ως άγονου για την ομάδα ΣΤ «Υπνόσακοι» στην οποία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά  

20. Την υπ΄αρ. 2403/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ανακηρύχθηκαν μειοδότριες οι 
εταιρείες «Δ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ ΕΕ - ΝΕΙΛΟ» για την Ομάδα Ε και «ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΛΙΚΑ Ο.Ε» για 
τις Ομάδες Β & Γ 

21. Την υπ΄αρ. 2912/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε η προμήθεια 
τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στις εταιρείες «ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΛΙΚΑ Ο.Ε» για τις 
Ομάδες Β & Γ και «Δ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ ΕΕ - ΝΕΙΛΟ» για την Ομάδα Ε 

22. Την υπ΄αρ. 97/2018 Σύμβαση με την εταιρεία ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΛΙΚΑ Ο.Ε 
23. Το υπ΄αρ. 4449/12-10-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και 

Υπηρεσιών ΤΕΒΑ, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή προέβη στην παραλαβή 24.328 τεμαχίων 
κοτόπουλου σε συσκευασία 1500 gr με την ακόλουθη παρατήρηση: «τα είδη πληρούν τις προβλεπόμενες 
προδιαγραφές εκτός από α) την απουσία τραχήλου, β) απουσία δέρματος μαζί με το υποδόριο λίπος της 
αμάρας. Το προϊόν είναι κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται. Επισημαίνεται ότι τα δύο αυτά μέρη 
αποτελούν περίπου το 7% του βάρους του σφάγιου».  

24. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 208 «παραλαβή υλικών» του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις 
οποίες αν η Επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό 
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πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της Σύμβασης και διατυπώνει 
αιτιολογημένα τη γνώμη της αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον 
κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις 
του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκριθεί η παραλαβή του υλικού με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.  

25. Το υπ΄αρ. 4543/16-10-2018 Έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, σύμφωνα με το οποίο οι 
παρεκκλίσεις του προϊόντος δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
χρήση που προορίζεται.   

26. Το υπ΄αρ. 76/2018 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμών, σύμφωνα με το 
οποίο: 
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  
 την υπ’ αρ. 97/2018 Σύμβαση, 
 το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 201602/16-10-18 έγγραφο του Τμήματος Ανοικτών Διαδικασιών Προμηθειών της 

Δ/νσης Οικ/κών Π.Ε. Κ. Τομέα Αθηνών προς την πενταμελή γνωμοδοτική επιτροπή,  
 το με ημερομηνία 16/10/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής προμηθειών ΤΕΒΑ αναφορικά με 

την παραλαβή νωπού κοτόπουλου. 
Και σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016, «οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν 
επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί», και «μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή 
του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής» και δεδομένου ότι στο Πρακτικό της Επιτροπής 
Παραλαβής Προμηθειών ΤΕΒΑ αναφέρεται ότι: 
α. είναι κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται και  
β. ότι οι αποκλίσεις (ύπαρξη τραχήλου και δέρματος μαζί με το υποδόριο λίπος της αμάρας) αποτελούν 
περίπου το 7% του βάρους του σφάγιου ενώ στη Σύμβαση 97/2018 δίνεται δυνατότητα απόκλισης ±10% 
για το καθαρό βάρος του περιεχομένου κοτόπουλου βάρους 1.500 γραμμαρίων. 
Συνεπώς η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την καταλληλότητα του υλικού και την παραλαβή του χωρίς έκπτωση. 

27. Στο άρθρο 1 της υπ΄αρ. 76/2018 Σύμβασης προβλέπεται απόκλιση ±10% από το καθαρό βάρος της 
συσκευασίας των 1.500 γραμμαρίων, δηλαδή το αποδεκτό βάρος συσκευασίας κυμαίνεται από 1.350 έως 
1.650 γραμμάρια. Το γεγονός ότι τα δύο μέρη (τράχηλος και λίπος της αμάρας) του κοτόπουλου τα οποία 
δεν θα έπρεπε να εμπεριέχονται στη συσκευασία αποτελούν το 7% του συνολικού βάρους του κάθε 
τεμαχίου σε συνδυασμό με το ότι όπως προκύπτει από το υπ΄αρ. 241/15-10-2018 τιμολόγιο του 
προμηθευτή το βάρος των τεμαχίων που παραδόθηκαν κυμαίνεται από 1.599 έως 1.621 γραμμάρια, 
αποδεικνύει ότι το καθαρό βάρος μετά την αφαίρεση των δύο μερών (7%) των τεμαχίων είναι από 1.487 
έως 1.507 γραμμάρια και άρα εντός της προβλεπόμενης στο άρθρο 1 της Σύμβασης απόκλισης.  

   
Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 

Τη λήψη απόφασης αναφορικά με την παραλαβή των 24.328 τεμαχίων κοτόπουλου που παρέδωσε η εταιρεία 
ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΛΙΚΑ Ο.Ε, σε εκτέλεση της υπ΄αρ. 97/2018 Σύμβασής της με την Περιφέρεια Αττικής, με ή 
χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το βάρος των κοτόπουλων είναι εντός προδιαγραφών  
ομόφωνα αποφασίζει 

την παραλαβή των 24.328 τεμαχίων κοτόπουλου που παρέδωσε η εταιρεία ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΛΙΚΑ Ο.Ε, σε 
εκτέλεση της υπ΄αρ. 97/2018 Σύμβασής της με την Περιφέρεια Αττικής, χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής 
τιμής.   
 

 Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
 

Καραμάνος Χρήστος 

        Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Σαπουνά Αγγελική  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη  
Χριστάκη Μαρία 
 


