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  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   
 
ΘΕΜΑ:    Έγκριση απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος ειδών παντοπωλείου, 
οπωροπωλείου, κρεοπωλείου για τις ανάγκες του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ». 
 
Σχετ.: Η αριθµ. 62/28-06-2016 απόφαση ∆Σ του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ». 
 
Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή «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.  

 

Με την 62/2015 ΑΟΕ έγινε κατακύρωση των ενθέµατι ειδών ως ακολούθως: 

I)  «Είδη Παντοπωλείου», για το ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ», αντί του συνολικού ποσού των 
31.011,65€, στην εταιρία ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ (ΑΦΜ 031275077). 
 
II) «Είδη Κρεοπωλείου», για το ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ» (οµάδας Β), αντί του συνολικού ποσού των 
15.779,96€, στην εταιρία ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΦΜ 093617493). 
 
III) «Είδη Οπωροπωλείου», για το ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ» (οµάδας Β), αντί του συνολικού ποσού 

των 11.841,00€, στην εταιρία ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ (ΑΦΜ 031275077). 

 

Σήµερα, οι συναφθείσες συµβάσεις, δυνάµει της ανωτέρω απόφασης Οικονοµικής 

Επιτροπής, που συνήφθηκαν ανάµεσα στο ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ»  και τους εκάστοτε Αναδόχους 

έχουν εξαντληθεί.  

 

Προβλέπεται ότι για τη προκήρυξη νέας διαγωνιστικής διαδικασίας για τη προµήθεια 

τροφίµων οι διαγωνισµοί που διενεργούνται από τα Ν.Π.∆.∆., τα ιδρύµατά τους και τα 

ιδρύµατα των Ο.Τ.Α. για την κάλυψη των αναγκών τους σε ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, 

κρέατα, πουλερικά και ιχθείς (νωπά και κατεψυγµένα), οι διαδικασίες για την κανονικότητα 

της τιµής και την έκδοση δελτίου πιστοποίησης τιµών, να διενεργούνται από τις αρµόδιες 

Υπηρεσίες Εµπορίου των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 40-42 (1) του π.δ. 173/1990 (ΦΕΚ 62 Α) και του ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α)  και ήδη 



των Περιφερειών (άρθρο 13 του Ν. 3438/2006, άρθρο 186 παρ. ΙΙ ∆ περ. 16 του ν. 

3852/2010, Ελ.Συν.Κλιµ.Στ Πράξη 124/2013, 61/2014)  

 

Η ανωτέρω διάταξη του Ν.3438/2006 εφαρµόζεται και για την κάλυψη των αναγκών των 

Ν.Π.∆.∆., των ιδρυµάτων των Ο.Τ.Α., αλλά και των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου 

των ∆ήµων, όπως τούτο άλλωστε συνάγεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 της ως 

άνω Π.Ν.Π της 12ης ∆εκεµβρίου 2012, ενόψει του ενιαίου της διαδικασίας ανάδειξης 

προµηθευτών σε όλα τα νοµικά πρόσωπα των ∆ήµων, από τους οικείους ΟΤΑ. 

(Ελ.Συν.Κλιµ.Στ Πράξη 124/2013, 61/2014).  

 

Συνεπώς, υπάρχει η υποχρέωση για κοινή προκήρυξη του ∆ήµου και των νοµικών του 

προσώπων, γεγονός που καθυστερεί την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας 

(ανοικτός διαγωνισµός). Σήµερα, υπάρχουν ανάγκες σε είδη παντοπωλείου, οπωροπωλείου & 

κρεοπωλείου για την κάλυψη των αναγκών των βρεφονηπιακών σταθµών που λειτουργούν 

στα πλαίσια του ∆ήµου και µέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, αλλά και για την αρχή της 

νέας σχολικής χρονιάς 2016-2017. Το ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ» µε την αριθµ. 62/2016 απόφαση του 

∆Σ έχει διαθέσει τη σχετική πίστωση. Ως εκ τούτου, για να καλυφθούν οι διαµορφωµένες 

σηµερινές ανάγκες σίτισης των φιλοξενούµενων παιδιών στις δοµές του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ» και 

για την εύρυθµη λειτουργία της Υπηρεσίας, προτείνεται η απευθείας ανάθεση µε την διαδικασία 

του κατεπείγοντος στους προµηθευτές που είχαν αναδειχθεί ύστερα από ανοικτό διαγωνισµό  

µε τους ίδιους όρους, ως εξής: 

 

Ι) Η ανάθεση της προµήθειας ειδών παντοπωλείου, στην εταιρία «ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ» 

(ΑΦΜ 031275077) συνολικό ποσό 12.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. σε βάρος του 

Κ.Α.15.6481.0004 του προϋπολογισµού  ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ» για το ο.ε. 2016.  

 

ΙΙ) Η ανάθεση της προµήθειας ειδών κρεοπωλείου, στην εταιρία «ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.» (ΑΦΜ 093617493) συνολικό πόσο 3.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του 

Κ.Α.15.6481.0002 του προϋπολογισµού  ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ» για το ο.ε. 2016.  

 

ΙΙΙ) Η ανάθεση της προµήθειας ειδών οπωροπωλείου, στην εταιρία «ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ» 

(ΑΦΜ 031275077) συνολικό ποσό 2.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. σε βάρος του 

Κ.Α.15.6481.0001 του προϋπολογισµού  ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ» για το ο.ε. 2016.  

 

 

 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και το 

άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται: 

 

1. Η ανάθεση της προµήθειας ειδών παντοπωλείου, στην εταιρία «ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ» (ΑΦΜ 031275077) συνολικό ποσό 12.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου  

Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.15.6481.0004 του προϋπολογισµού  ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ» για το 

ο.ε. 2016.  



2. Η ανάθεση της προµήθειας ειδών κρεοπωλείου, στην εταιρία «ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΑΦΜ 093617493) συνολικό πόσο 3.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος 

του Κ.Α.15.6481.0002 του προϋπολογισµού  ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ» για το ο.ε. 2016.  

 

3. Η ανάθεση της προµήθειας ειδών οπωροπωλείου, στην εταιρία «ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ» (ΑΦΜ 031275077) συνολικό ποσό 2.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου  

Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.15.6481.0001 του προϋπολογισµού  ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ» για το 

ο.ε. 2016.  

 

 
  

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα  
    

 
 
 
 
 


