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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Άνοιξη, 16 Φεβρουαρίου 2017 

Αρ. Πρωτ.: 4652 

Δ/νση: Κανάρη 3, τ.κ. 14569 Άνοιξη 
Πληροφορίες: Όλγα Καψούρου 
e-mail: kapsourou@dionysos.gr 
τηλ.: 2132139807/fax: 2132139822 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Θέμα: Εισήγηση αναγκαιότητας για την προμήθεια εδεσμάτων και συναφών ειδών catering 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) “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 Ειδικότερα για την έγκριση 
διενέργειας ορισμένης προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο ΔΣ και μόνο κατ' εξαίρεση σε περίπτωση απ' 
ευθείας ανάθεσης λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η 
Οικονομική Επιτροπή (ΕΛ.ΣΥΝ. Τμ. 7 Πρ. 33/2012)”, 

2. Το εδ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/08-06-2006) “Πιστώσεις που είναι 
γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να 
διατεθούν με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν: α) 
Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια 
και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και 
συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και 
πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του” 

3. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016)”, 

4. Την υπ΄αρίθμ. 228/2016 ΑΔΣ σχετικά με την Ψήφιση του Προϋπολογισμού Δήμου Διονύσου ο.ε. 2017, η οποία 
επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 107119/38932/30-01-2017 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, 

5. Με βάση τα παραπάνω συνάγεται ότι η απόφαση για την προμήθεια εδεσμάτων και συναφών ειδών catering 
ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ο Δήμος Διονύσου πραγματοποιεί πολιτιστικές εκδηλώσεις (χριστουγεννιάτικες, παραδοσιακές θρησκευτικές 
πανηγύρεις, διαπολιτισμικές, ενημερωτικές ημερίδες, φεστιβάλ χορωδιών, βραβεύσεις κλπ) κατά τη διάρκεια των 
οποίων προσφέρεται κατά το σύνηθες ως κέρασμα, στους συμμετέχοντες ή φιλοξενούμενους από άλλους δήμους 
που μετέχουν στις εκδηλώσεις, ελαφρύ πρόχειρο φαγητό. 

Τα είδη που συνήθως προσφέρονται κατά την πραγματοποίηση των εν λόγω εκδηλώσεων είναι τυροπιτάκια, 
λουκανικοπιτάκια, σπανακοπιτάκια, κρουασανάκια, μικρά σάντουιτς, χυμός, νερό, πλαστικά ποτήρια, 
χαρτοπετσέτες.  

Οι ενδεικτικές (ανώτερες) τιμές μονάδας ανά είδος, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, είναι οι κάτωθι: 
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ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΕ € 

Τυροπιτάκια 1 κιλό  25,00 

Λουκανικοπιτάκια  1 κιλό 25,00 

Σπανακοπιτάκια 1 κιλό 25,00 

Κρουασανάκια απλά 1 κιλό 20,00 

Κρουασανάκιαμε γέμιση 1 κιλό 25,00 

Σάντουιτς τρίγωνο με τυρί και ζαμπόν 1 τμχ 0,50 

Χυμός (συσκ. 1,5 λίτρου) 1 τμχ 2,00 

Νερό (συσκ. ½ λίτρου) 1 τμχ 0,30 

Πλαστικά ποτήρια 200 ml 50 τμχ 3,00 

Χαρτοπετσέτες  100 τμχ 2,00 

Το προϋπολογιζόμενο κόστος για τον Δήμο Διονύσου για τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που θα 
χρειασθούν προμήθεια ειδών catering ανέρχεται σε 4.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του 
ΚΑ.15.6471.0003 µε την ονομασία «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 
2017. Η προμήθεια προτείνεται να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της ανάθεσης και να εκτελείται τμηματικά 
μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 4.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 

1. Την (αναγκαιότητα) προμήθεια εδεσμάτων και συναφών ειδών catering που προσφέρονται κατά το σύνηθες σε 
πολιτιστικές εκδηλώσεις (χριστουγεννιάτικες, παραδοσιακές θρησκευτικές πανηγύρεις, διαπολιτισμικές, 
ενημερωτικές ημερίδες, φεστιβάλ χορωδιών, βραβεύσεις κλπ) του Δήμου Διονύσου ως κέρασμα στους 
συμμετέχοντες ή σε φιλοξενούμενους από άλλους δήμους που μετέχουν στις εκδηλώσεις. 

2. Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εδεσμάτων και συναφών ειδών catering που 
ανέρχεται σε 4.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ.15.6471.0003 µε την ονομασία «Έξοδα 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2017. 

 
 

 

 
 
Εσωτ. Διανομή   

1. Γρ. κ. Δημάρχου 
2. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, 

 Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
3. Γενικό Αρχείο 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ 


