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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ  

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

     ΘΕΜΑ : Έγκριση ανάθεσης 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.   
 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.4111/2013(ΦΕΚ 18/ Α)  προβλέπεται ότι η 

διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών – χορηγητών , για προµήθειες τροφίµων, 

λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών 

υπηρεσιών, πετρελαιοειδών και φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού 

για τις ανάγκες των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους 

προσώπων , πραγµατοποιείται εφεξής από  τους οικείους ∆ήµους. 

 

 Με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 

Α΄ 87/7.6.2010): «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 (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)». 

Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 

ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, έχει γενική αρµοδιότητα και 

αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικό µε τις αρµοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός 

από τα θέµατα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρµοδιότητα των λοιπών 

οργάνων του ∆ήµου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας 



ορισµένης δηµοτικής προµήθειας, η αρµοδιότητα ανήκει στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο και µόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προµήθεια διενεργείται µε απευθείας 

ανάθεση, λόγω της συνδροµής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρµόδιο όργανο 

για την έγκρισή της είναι η Οικονοµική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονοµική 

Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρµόδιο για την έγκριση µιας δαπάνης και τη διάθεση 

της σχετικής πίστωσης. (Ελ. Συν. Τµ. 7 Πράξη 33/2012). 

 

 Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε την σχετική εγκύκλιο 3/26-3-

2013 του ΥΠ.ΕΣ., το Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου ∆ιονύσου, ΝΠ∆∆ Κοινωνική 

Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου « Η ΕΣΤΙΑ»,  διαβίβασαν την 

79/9-9-2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την έγκριση της 

διενέργειας της προµήθειας των ειδών Σούπερ Μάρκετ Οπωρολαχανοπωλείου-

Κρεοπωλείου - Αρτοποιείου για τις ανάγκες των παραρτηµάτων του νοµικού 

προσώπου για το χρονικό διάστηµα 2014 – 2015.  

 

 Επίσης, ο ∆ήµος µας έχει την ανάγκη για τη προµήθεια τροφίµων για τη 

κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Σήµερα, εξυπηρετούνται 

από τη συγκεκριµένη δοµή περίπου εκατόν ογδόντα  (180) οικογένειες, µε το 

συγκεκριµένο αριθµό να αναµένεται να αυξηθεί στο επόµενο έτος. Ως εκ τούτου, η 

συγκεκριµένη προβλεπόµενη δαπάνη έχει προσδιοριστεί λαµβάνοντας υπόψη τη 

συγκεκριµένη τάση (+20%). 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010 και  

αρθ.4 του Ν.4111/13, καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει: 

 

Ι) τη σκοπιµότητα της  προµήθειας τροφίµων παντοπωλείου, νωπών 

οπωρολαχανικών & κρεάτων, αρτοποιείου, ειδών ατοµικής υγιεινής και οικιακού 

καθαρισµού για τις ανάγκες του                                                                                                     

ΝΠ∆∆ Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ», 

συνολικού προϋπολογισµού 79.100,00€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η δαπάνη 

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. Για τη συγκεκριµένη 

προµήθεια έχουν εγγραφεί πιστώσεις  στον οικείο προϋπολογισµό του Ν.Π.∆.∆. 

 

ΙΙ) τη σκοπιµότητα της προµήθειας τροφίµων παντοπωλείου, νωπών 

οπωρολαχανικών & κρεάτων, αρτοποιείου, ειδών ατοµικής υγιεινής και οικιακού 

καθαρισµού για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η συνολική δαπάνη 

ανέρχεται στο ποσό των 78.730,00€ συµπεριλαµβανοµένου 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.  

 

Η ανάθεση της προµήθειας τροφίµων παντοπωλείου, νωπών οπωρολαχανικών & 

κρεάτων, αρτοποιείου, ειδών ατοµικής υγιεινής και οικιακού καθαρισµού θα 

πραγµατοποιηθεί µε την διαδικασία του ανοικτού διαγωνισµού. 
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