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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
Ν.Π.Δ.Δ.   Ο.Κ.Α.Π.Α.                                                     «Παράταση συμβάσεων προμηθειών»  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                      
   
ΑΡ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 16/2018                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2113/19-09-2018 
ΑΡ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 88/2018 
 
 

Π  Ρ  Α  Κ  T  I  Κ  O      16/2018 
Συνεδρίαση  Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»                             
Από το πρακτικό της, από 18 Σεπτεμβρίου  2018, 16ης Συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου του  
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).                            
Σήμερα 18/09/2018  ημέρα Τρίτη  και ώρα 15.30  συνεδρίασε  το  Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά  από  την  υπ’ 
αριθ. πρωτ. 2088/14-09-2018   πρόσκληση  της  Προέδρου  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Λάβδα Ελένης η οποία επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, για  συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  και  Ε.Η.Δ.: 
 

ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. 
 

«Παράταση της διάρκειας ισχύος των συμβάσεων προμήθειας τροφίμων των Παιδικών Σταθμών και 
γάλακτος των δικαιούχων υπαλλήλων του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ με τους ίδιους όρους και χωρίς επαύξηση του 
οικονομικού αντικειμένου μέχρι της επιλογής νέων αναδόχων κατόπιν ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού που διεξάγεται από το Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού». 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου ένδεκα (11) Διοικητικών Συμβούλων παρόντες 
ήταν εννέα (09). Τα μέλη  Ζερβός Νικόλαος και Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη απουσίαζαν.  
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                               ΑΠΟΝΤΕΣ  
Λάβδα Ελένη 
Κούμπα-Κομνηνού Άννα                                                              Ζερβός Νικόλαος 
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία                                                     Γκιζελή - Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη                                                                 
Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις                                                              
Δημουλά Έλση                                                              
Κακαβάς Νικόλαος  
Χανακούλας Αθανάσιος 
Φουστέρη Μαρία   
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

                                                                                 
    Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Κίτσου Ελένη, για  τη  τήρηση  των  πρακτικών. 
     
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα και λαμβανομένου υπ’ όψιν τα εξής: 

 
Α. Του κατεπείγοντος χαρακτήρα των συγκεκριμένων προμηθειών αφενός για την έγκαιρη αντιμετώπιση των 
καθημερινών και επιτακτικών αναγκών σίτισης των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς 

του Νομικού Προσώπου και αφετέρου για την παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους ως 
προβλέπεται.   
Β. Του γεγονότος πως οι κάτωθι: 
 
β1 υπ’ αριθμ. 2049/15-9-2017 σύμβαση για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου με την εταιρεία Ανδρέας Αλ. Σκουριάς 

λήγει στις 14/9/2018 
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β2 υπ’ αριθμ. 2032/13-9-2017  σύμβαση για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου με την εταιρεία Κωφός Σωτήριος , 

λήγει στις 12/9/2018 

β3 υπ’ αριθμ. 2029/12-9-2017 σύμβαση για την προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου με την εταιρεία ΑΜΑΝΤΑ ΑΕ, 

λήγει στις 11/9/2018 

β4 υπ’ αριθμ. 2084/22-9-2017 σύμβαση για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου με την εταιρεία ΑΡΕΤΗ ΤΣΟΥΚΑ-

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΟΕ, λήγει στις 21/9/2018 

β5 υπ’ αριθμ. 2085/22-9-2017  σύμβαση για την προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου με την εταιρεία ΑΡΕΤΗ ΤΣΟΥΚΑ-

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΟΕ, λήγει στις 21/9/2018 

β6 υπ’ αριθμ. 2050/15-9-2017 σύμβαση για την προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου με την εταιρεία Ανδρέας Αλ. Σκουριάς, 

λήγει στις 14/9/2018 

β7 υπ’ αριθμ. 2027/12-9-2017 σύμβαση για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος με την εταιρεία ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ, λήγει στις 11/9/2018 

β8 υπ’ αριθμ. 2053/18-9-2017 σύμβαση για την προμήθεια αναψυκτικών με την εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. , λήγει στις 17/9/2018 

 
Γ. Της απόλυτης αδυναμίας σύναψης νέων συμβάσεων προμήθειας ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών του 
Νομικού Προσώπου μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης νέων 
αναδόχων που διεξάγεται  από το Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού.  
   
Δ. Τη δυνατότητα παράτασης της διάρκειας ισχύος των ως άνω συμβάσεων για χρονικό διάστημα μέχρι και έξι (6) 
μήνες, δεδομένου ότι η δυνατότητα αυτή έχει προβλεφθεί στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 18677/8-12-2016 Διακήρυξη του 
Δημάρχου Φιλοθέης-Ψυχικού για την προμήθεια ειδών διατροφής, άρθρο 18 (Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή να 
παραταθεί η διάρκεια ισχύος της μέχρι και έξι (6) μήνες όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 
συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, χωρίς να 
σημειωθεί υπέρβαση του συμβατικού ποσού) καθώς και στις ως άνω υπογραφείσες συμβάσεις (άρθρο 7). 
 
Προτείνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο η έγκριση της παράτασης διάρκειας ισχύος των ως άνω συμβάσεων με τους 
ίδιους όρους και χωρίς επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάδειξης νέων 
αναδόχων μέσω του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διεξάγεται από το Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού. 
 
Παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ν’ αποφασίσουν σχετικώς. 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
αφού έλαβε υπόψη του 

 
1. Την εισήγηση της Προέδρου 
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 240 του Ν. 3463/2006 
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18677/8-12-2016 Διακήρυξη του Δημάρχου Φιλοθέης-

Ψυχικού (άρθρο 18) 
 

 

μετά από διαλογική συζήτηση, 
                  αποφασίζει ομόφωνα 

 
 

Εγκρίνει την παράταση της διάρκειας ισχύος των κάτωθι συμβάσεων προμήθειας τροφίμων των Παιδικών Σταθμών και 

γάλακτος των δικαιούχων υπαλλήλων του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ με τους ίδιους όρους και χωρίς επαύξηση του οικονομικού 

αντικειμένου μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάδειξης νέων αναδόχων μέσω του ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού που διεξάγεται  από το Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού:  

1. Υπ’ αριθμ. 2049/15-9-2017 σύμβαση για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου με την εταιρεία Ανδρέας Αλ. 

Σκουριάς λήξης την 14/9/2018 
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2.  Υπ’ αριθμ. 2032/13-9-2017  σύμβαση για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου με την εταιρεία Κωφός Σωτήριος 

λήξης την 12/9/2018 

3.  Υπ’ αριθμ. 2029/12-9-2017 σύμβαση για την προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου με την εταιρεία ΑΜΑΝΤΑ 

ΑΕ, λήξης την 11/9/2018 

4.  Υπ’ αριθμ. 2084/22-9-2017 σύμβαση για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου με την εταιρεία ΑΡΕΤΗ ΤΣΟΥΚΑ-

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΟΕ, λήξης την 21/9/2018 

5.   Υπ’ αριθμ. 2085/22-9-2017  σύμβαση για την προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου με την εταιρεία ΑΡΕΤΗ 

ΤΣΟΥΚΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΟΕ, λήξης την 21/9/2018 

6.  Υπ’ αριθμ. 2050/15-9-2017 σύμβαση για την προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου με την εταιρεία Ανδρέας Αλ. 

Σκουριάς, λήξης την 14/9/2018 

7.  υπ’ αριθμ. 2027/12-9-2017 σύμβαση για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος με την εταιρεία ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ, λήξης την 11/9/2018 

8.  Υπ’ αριθμ. 2053/18-9-2017 σύμβαση για την προμήθεια αναψυκτικών με την εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. , λήξης την 17/9/2018 

 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  88/2018  
 
 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:  
 
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.    ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ       

                     Κούμπα-Κομνηνού Άννα 
                             Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία                    

                                     Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις 
                                                                             Δημουλά Έλση 
                                                                             Κακαβάς Νικόλαος 
                                                                             Χανακούλας Αθανάσιος            
                                                                             Φουστέρη Μαρία 
                                                                             Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος  

                                         
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 16ης Συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου στις  18/09/2018  
Φιλοθέη 19/09/2018  
  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
  ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 

ΑΔΑ: 6Η8ΜΟΚ79-ΓΒΦ
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