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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση α) της 25/2018 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, β) 
των Όρων διακήρυξης του δηµόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού και γ) 
την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του 
∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Φρέσκου Παστεριωµένου Γάλακτος για το 
προσωπικό του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2019. 
 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η 
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις 
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 
µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις), 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-
Μελέτες» του Ν.3463/06, 

3. Τις διατάξεις του  άρθρο 11 του Ν.4013/2011 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

4. Τo Π.∆. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες, 
5. Τον Ν. 4412/2016 περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων, Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών, 
6. Τον Ν. Ν.4555/2018 “Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – 
Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα 
Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018). 

7. Το υπ’ αρ. 40616/29-11-2018 τεκµηριωµένο αίτηµα διατάκτη για ανάληψη 
υποχρέωσης «∆ιενέργειας Προµήθειας Γάλακτος Έτους 2019 ∆ήµου ∆ιονύσου».  

8. Την υπ’ αρ. 4688/41522/30-11-2018 Απόφαση έγκρισης και διάθεσης πίστωσης 
ύψους 164,08€ από τον ΚΑΕ 10.6063.0003 (ΑΑΥ 700-27/11/2018). 

9. Την υπ’ αρ. 4689/41523/30-11-2018 Απόφαση έγκρισης και διάθεσης πίστωσης 
ύψους 196,89€ από τον ΚΑΕ 15.6063 (ΑΑΥ 701-27/11/2018). 

10. Την υπ’ αρ. 4690/41524/30-11-2018 Απόφαση έγκρισης και διάθεσης πίστωσης 
ύψους 6.497,41€ από τον ΚΑΕ 20.6063.0003 (ΑΑΥ 702-27/11/2018). 

11. Την υπ’ αρ. 4691/41525/30-11-2018 Απόφαση έγκρισης και διάθεσης πίστωσης 
ύψους 853,20€ από τον ΚΑΕ 25.6063.0003 (ΑΑΥ 703-27/11/2018). 

12. Την υπ’ αρ. 4692/41526/30-11-2018 Απόφαση έγκρισης και διάθεσης πίστωσης 
ύψους 65,63€ από τον ΚΑΕ 35.6063.0003 (ΑΑΥ 704-27/11/2018). 

13. Την υπ’ αρ. 4693/41528/30-11-2018 Απόφαση έγκρισης και διάθεσης πίστωσης 
ύψους 65,63€ από τον ΚΑΕ 45.6063.0003 (ΑΑΥ 705-27/11/2018). 

14. Την υπ’ αρ. 4694/41530/30-11-2018 Απόφαση έγκρισης και διάθεσης πίστωσης 
ύψους 65,63€ από τον ΚΑΕ 70.6063.0001 (ΑΑΥ 706-27/11/2018). 

 



 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής - προκειµένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες του ∆ήµου: 
 

 
1. για την έγκριση της 25/2018 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών -  µε τίτλο 

«Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος για χορήγηση στους 
δικαιούχους εργαζόµενους του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου ∆ιονύσου»,  συνολικού προϋπολογισµού µε 
προαίρεση  111.368,82€ (εκ του οποίου το ποσό των 94.901,56€ αφορά το 
προσωπικό του ∆ήµου ∆ιονύσου). 

 
2. για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού µε χρήση πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheous.gov.gr που 

αφορούν την ανωτέρω προµήθεια µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµικής άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τους οποίους 
συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου.  

          
3. για την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του 

∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια Φρέσκου Παστεριωµένου Γάλακτος για το 
προσωπικό του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2019» ως ακολούθως :  

 
 
              
    

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ........................................................ 
Τον Πρόεδρο τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, ο 
ανώτερος σε βαθµό υπάλληλος και µεταξύ οµοιόβαθµων, ο υπάλληλος που έχει 
περισσότερα χρόνια στο βαθµό. 
Η αναπλήρωση των τακτικών µελών από τα αναπληρωµατικά δεν ακολουθεί την 
οριζόντια αντιστοίχιση, 
αλλά κάθε αναπληρωµατικό µέλος αναπληρώνει οποιοδήποτε τακτικό. 
Έργο της επιτροπής είναι όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 221 του 
Ν.4412/8-8-2016 

 
 

     

 
 
 

                                                                Με εντολή ∆ηµάρχου 
 Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ &  

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ 
 
 

 
Κοιν.:   1) ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών        
           2) Τµ. Λογιστηρίου  
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3) Τµ. Προµηθειών  
4) Μέλη Επιτροπής                                                                      


