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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ  
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη  
προµήθειας τροφίµων παντοπωλείου, νωπών οπωρολαχανικών & κρεάτων, 
αρτοποιείου, ειδών ατοµικής υγιεινής και οικιακού καθαρισµού για το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου καθώς και για το νοµικό 
πρόσωπο µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία 
∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» για το χρονικό διάστηµα 2014-2015, 
συνολικού προϋπολογισµού 157.830,00€ και β) των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού. 
 
 Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 209 του ∆ΚΚ- N.3463/06, οι 
προµήθειες των ∆ήµων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσµων 
τους, των νοµικών  τους προσώπων δηµοσίου δικαίου και των ιδρυµάτων 
τους διενεργούνται σύµφωνα µε τις  διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού 
Προµηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, µε την επιφύλαξη των 
ειδικών ρυθµίσεων του Π.∆. 370/1995 (Φ.Ε.Κ. 199 Α΄), όπως αυτές έχουν 
τροποποιηθεί από το Π.∆. 105/2000 (Φ.Ε.Κ. 100 Α΄)  και των αντίστοιχων 
του Π.∆. 57/2000 (Φ.Ε.Κ. 45 Α΄). (Ε1) (Β5) 
 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Η διακήρυξη του 
διαγωνισµού εκδίδεται από τον δήµαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, ο 
δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι αυτού καθορίζονται µε απόφαση 
της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µε βάση 
σχέδιο που συντάσσει η αναφεροµένη στη παρ.4 του άρθρου 4 του 
παρόντος υπηρεσία και ελέγχονται από άποψη νοµιµότητας από το 
νοµάρχη σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του δηµοτικού και 
κοινοτικού κώδικα (∆.Κ.Κ.). 2. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισµού 
πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις…..» 
 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Σε κάθε διακήρυξη και 
σύµβαση, επισυνάπτεται η τεχνική προδιαγραφή του προς προµήθεια 
υλικού ή αναφέρεται συγκεκριµένη προδιαγραφή. 2. Οι τεχνικές 
προδιαγραφές των προς προµήθεια υλικών περιλαµβάνουν όλα εκείνα τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε τα υλικά αυτά να εκπληρώνουν τον σκοπό 



για τον οποίο προορίζονται, λαµβανοµένων υπόψη των αναγκών και των 
απαιτήσεων του χρήστη και των διατάξεων των παραγράφων 8, 9, 10 και 
11 του άρθρου 2 του παρόντος κανονισµού. 3. ∆εν επιτρέπεται η 
αναγραφή στους όρους των διακηρύξεων και των συµβάσεων προµηθειών 
τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρουν προϊόντα ορισµένης κατασκευής 
ή προέλευσης, ή µεθόδους επεξεργασίας οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα να 
ευνοούν ορισµένες επιχειρήσεις ή προϊόντα, εκτός εξαιρετικών 
περιπτώσεων κατά τις οποίες το αντικείµενο της διακήρυξης ή της 
σύµβασης δεν επιτρέπει την κατάρτιση συγκεκριµένων τεχνικών 
προδιαγραφών. Επίσης δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές σε εµπορικά σήµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τύπους 
ορισµένης προέλευσης ή παραγωγής, εκτός εάν υποχρεωτικά συνοδεύονται 
από τις λέξεις «ή αντίστοιχο» και εφόσον το αντικείµενο της σύµβασης δεν 
µπορεί να περιγραφεί διαφορετικά µε προδιαγραφές επαρκώς σαφείς και 
πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόµενους. 4. Οι τεχνικές 
προδιαγραφές των προς προµήθεια προϊόντων συντάσσονται από την καθ' 
ύλη αρµόδια τεχνική υπηρεσία των φορέων και όπου αυτή δεν υπάρχει από 
την αντίστοιχη της διεύθυνσης εσωτερικών της οικείας νοµαρχίας, µε 
παραποµπή ή στα ελληνικά πρότυπα που ισχύουν κατ' εφαρµογή των 
αντιστοίχων "Ευρωπαϊκών" ή "στις κοινές τεχνικές προδιαγραφές". Σε 
περίπτωση αδυναµίας σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών και από την 
υπηρεσία αυτή, ο νοµάρχης µπορεί µε απόφασή του να αναθέσει την 
σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών σε αντίστοιχη υπηρεσία των φορέων 
του δηµοσίου τοµέα που εδρεύουν στο νοµό. Οι τεχνικές προδιαγραφές 
εγκρίνονται από τη δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο. 
Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 23 του 
παρόντος κανονισµού εγκρίνονται από το δήµαρχο ή τον πρόεδρο 
κοινότητας. Πριν τη δηµοσίευση της προκήρυξης διαγωνισµού απαιτείται 
προηγουµένως να έχουν εγκριθεί οι προδιαγραφές….» 
 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ: «5.Κατά τον 
πρόχειρο διαγωνισµό δεν ισχύουν οι όροι του ανοικτού ή κλειστού 
διαγωνισµού.» 
 
 Σύµφωνα µε την Ε.Σ Τµ. 7 Πράξη 33/2012 η έγκριση διενέργειας 
ορισµένης δηµοτικής προµήθειας ή υπηρεσίας η αρµοδιότητα ανήκει στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. Σχετική, η αριθµ. 186/2014 απόφαση του ∆Σ του 
∆ήµου ∆ιονύσου, σύµφωνα µε την οποία η ανωτέρω προµήθεια θα γίνει µε 
πρόχειρο διαγωνισµό.  
 
 Ο δήµος έχει ανάγκη προµήθειας προµήθειας τροφίµων 
παντοπωλείου, νωπών οπωρολαχανικών & κρεάτων, αρτοποιείου, ειδών 
ατοµικής υγιεινής και οικιακού καθαρισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου καθώς και για το νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία 
«Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η 
ΕΣΤΙΑ» για το χρονικό διάστηµα 2014-2015, ο συνολικός προϋπολογισµός 
δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 157.830,00€ συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, και 
του ΕΚΠΟΤΑ. Ο ανωτέρω προϋπολογισµός θα βαρύνει κατά περίπτωση 
τους οικείους προϋπολογισµούς ως εξής: 
 



 α) του ∆ήµου ∆ιονύσου, για το ποσό των 78.730,00€, εκ των 
οποίων το ποσό των 30.000,00€ θα βαρύνει τον Κ.Α 15.6473.0003 µε 
τίτλο «Προµήθεια αναλώσιµων ειδών προς διάθεση από το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο» του προϋπολογισµού του δήµου ο.ε. 2014 και το υπόλοιπο 
ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισµό ο.ε. 2015.  
 
 β) του ΝΠ∆∆ Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου 
∆ιονύσου « Η ΕΣΤΙΑ», µε το ποσό των 79.100,00€ , εκ των οποίων το 
ποσό των 30.000,00 θα βαρύνει τον  του προϋπολογισµού του ΝΠ∆∆ του 
ο.ε. 2014 και το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισµό ο.ε. 2015. 
To νοµικό πρόσωπο µε την αριθµ. ...../2014 απόφαση του ∆Σ έχει 
προχωρήσει στην έγκριση και διάθεση της8 σχετικής πίστωσης. 
  
 
όλα τα ανωτέρω χρηµατικά ποσά περιλαµβάνουν ΦΠΑ. .    

 
 Τα µέλη της επιτροπής καλούνται να λάβουν απόφαση σχετικά µε 
την ανάθεση της εργασίας  µετά από πρόχειρο διαγωνισµό.  
 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν:   

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 
2) την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως 

αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 
3) την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
4) το άρθρο 83 του N 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  
5) την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος 

Β) απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 
6) τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
7) την από 25-09-2014 µελέτη του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας  

Παιδείας Πολιτισµού & Αθλητισµού. 
8) την αριθµ. 3/26-3-2013 εγγύκλιο του Υπ. Εσωτερικών  

 
προτείνεται να εγκριθούν:  
 
1. Τα τεύχη της από 5-09-2014 µελέτη του Τµήµατος Κοινωνικής 
Προστασίας Παιδείας Πολιτισµού & Αθλητισµού για την «Προµήθεια  
τροφίµων παντοπωλείου, νωπών οπωρολαχανικών & κρεάτων, 
αρτοποιείου, ειδών ατοµικής υγιεινής και οικιακού καθαρισµού για το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου καθώς και για το νοµικό 
πρόσωπο µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία 
∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» για το χρονικό διάστηµα 2014-2015, 
συνολικού προϋπολογισµού 157.830,00€ 

2. Η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 78.730,00 ευρώ (µε 
το ΦΠΑ)εκ των οποίων το ποσό των 30.000,00€ θα βαρύνει τον Κ.Α 
15.6473.0003 µε τίτλο «Προµήθεια αναλώσιµων ειδών προς διάθεση από 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο» του προϋπολογισµού του δήµου ο.ε. 2014 και 
το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισµό ο.ε. 2015. (ΠΑΥ,      
/2014) 



3.Τους επισυναπτόµενους όρους διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια τροφίµων παντοπωλείου, νωπών οπωρολαχανικών & 
κρεάτων, αρτοποιείου, ειδών ατοµικής υγιεινής και οικιακού καθαρισµού 
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου καθώς και για το 
νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και 
Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ». 

 

 

 

 

 

 

Κοιν.  Η Αντιδήµαρχος  
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

1. Τµήµα Λογιστηρίου    
 

   

  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 

 

 


