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Προς το Δήμαρχο για την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας Γάλακτος 2019 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010) ορίζεται ότι: “Το 

δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που 

ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου  του Δήμου ή το ίδιο το 

Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του” και σύμφωνα με το άρθρο 72 “1. Η Οικονομική 

Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. 

Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (….), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και 

τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις 

περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και 

εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του 

παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις 

δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την 

αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους 

υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, (…)” (βλ. αντίστοιχα το άρθρο 93 του Κ.Κ.Δ.Κ., Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 

114/τ.Α’/08.06.2006). 

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο 

διοίκησης των ΟΤΑ α΄ Βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις 

αρμοδιότητες του οικείου ΟΤΑ, εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην 

αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας 

ορισμένης προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η Οικονομική Επιτροπή είναι 

καταρχήν αρμόδια για την έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης. (Ελ. Συν. Τμ. 

7 Πράξη 33/2012) 

Ο Δήμος έχει ανάγκη από την «Προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος», της οποίας ο 

προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 100.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα 

εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών», του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 



 

 

Η δαπάνη της παραπάνω προμήθειας ποσού 100.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ θα βαρύνει τους 

παρακάτω ΚΑ εξόδων των προϋπολογισμών ο.ε. 2018 (8.333,33€) και ο.ε. 2019 (91.666,67€) για τη 

διανομή γάλακτος (ενός λίτρου ανά μέρα), στους εργαζομένους που δικαιούνται μέσα ατομικής 

προστασίας -240 άτομα περίπου- βάσει της υπ’ αριθ. 53361/2-10-2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

1503/Β΄/11.10.2006), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΤΤ36586/10-7-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

1323/Β΄/30-7-2007) και την ΚΥΑ με αριθ. οικ. 31119 (ΦΕΚ 990/28-5-2008).  

Συγκεκριμένα, από τον προϋπολογισμό Ο.Ε. 2018, το ποσό των 8.333,33€ θα διατεθεί από τους 

κωδικούς  εξόδων 10.6063.0003, 15.6063, 20.6063.0003, 25.6063.0003, 35.6063.0003, 45.6063.0003, 

70.6063.0001. 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει την αναγκαιότητα της «Προμήθειας Φρέσκου 

Παστεριωμένου Γάλακτος» συνολικού ποσού 100.000 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία 

θα διενεργηθεί με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό,  

Η διάθεση της πίστωσης και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με  απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72Ν. 3852/2010. 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Δημάρχου 

2. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

3. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνα 

4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Αρχείο: 

1. Γενικό Αρχείο 

2. Φ. Παροχές σε είδος 


