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                                                                                           ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο  της Οικονοµικής Επιτροπής 

 ΘΕΜΑ : « Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 2017, καθώς 

και έγκριση µελέτης, των όρων διακήρυξης και ορισµός επιτροπής για την διεξαγωγή 

∆ηµόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια τροφίµων για το κοινωνικό 

παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου  

Ο ∆ήµος προτίθεται να προβεί στην διενέργεια ∆ηµόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού  

µε χρήση πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheous.gov.gr. συνολικού ποσού 234.055,04(διακοσίων τριάντα 

τεσσάρων χιλιάδων πενήντα πέντε ευρώ και τεσσάρων λεπτών) µε ΦΠΑ προκειµένου να προµηθευτεί 

είδη διατροφής για τους δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς και το κοινωνικό παντοπωλείο .  

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ114/Α΄), 

όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του αρθ. 20 του Ν. 3731/2008 και τροποποιήθηκε µε τον 

Ν.4412/2016 άρθρο 377 περ. 38. 

2. Το άρθρο 11 του Ν.4013/2011 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων» 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄)  «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 

4. Το άρθρο 72 παρ. δ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 /Α΄), σύµφωνα µε το οποίο η Οικονοµική 

Επιτροπή «...δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση 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, ...ε) µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, 

καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των 



προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους 

ή ειδικούς επιστήµονες.» 

5. Το άρθρο 58, παρ. 1 περ. β & στ του Ν.3852/2010, σύµφωνα µε το οποίο ο ∆ήµαρχος «...β) 

Εκτελεί τις αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, της οικονοµικής και της επιτροπής ποιότητας 

ζωής. H µη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση 

καθήκοντος...στ)Υπογράφει τις συµβάσεις που συνάπτει ο ∆ήµος»  

6. Την απόφαση 139/2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η σχετική προµήθεια  

τροφίµων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

7. Την ανάγκη του Νοµικού Προσώπου όπως εκφράζεται µε την απόφαση 27/2017 του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆, µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία 

∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» για την σχετική προµήθεια, µε την οποία εγκρίθηκε και η δαπάνη 

και διατέθηκε η πίστωση. 

8. Την Π.∆. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες και την εγκύκλιο 

30/19664/20.4.11. 

9. Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2017 στον οποίον υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον 

            Κ.Α 15.6473.0004 µε τίτλο «Προµήθεια αναλώσιµων ειδών προς διάθεση από το Κοινωνικό     

           Παντοπωλείο» του προϋπολογισµού του δήµου ο.ε. 2017 καθώς και τον προϋπολογισµό του   

           δήµου ο.ε 2018 ως ακολούθως: 

           α. Το ποσό των 61.462,66ευρώ θα βαρύνει τον προϋπολογισµό ο.ε.2017 

           β. Το ποσό των 24.039,10 ευρώ θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του 2018 

           και  στον οικείο προϋπολογισµό του  Ν.Π.∆.∆. 

καλείται η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου αφού λάβει υπόψη της τα προαναφερθέντα,  να λάβει 

απόφαση προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ∆ήµου (κοινωνικό παντοπωλείο) και του 

ΝΠ∆∆ “ΕΣΤΙΑ” µε την οποία να : 

1) Επιλέξει ως τρόπο εκτέλεσης της προµήθειας την διαδικασία του ∆ηµόσιου Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού  µε χρήση πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheous.gov.gr.  

2) Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 5/2017 µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Τµήµα Προµηθειών ∆ήµου 

∆ιονύσου C.P.V.:03142500-3 Αυγά,03200000-3 ∆ηµητριακά, πατάτες, λαχανικά και 

φρούτα,15100000-9 Ζωικά προϊόντα κρέας και προϊόντα κρέατος,15200000-6 Κατεψυγµένα 

ψάρια και φιλέτα ψαριών,15300000-1 Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα,15400000-2 

Ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη,15500000-3 Γαλακτοκοµικά προϊόντα,15982000-5 

Αναψυκτικά,15800000-6 ∆ιάφορα προϊόντα διατροφής “προµήθεια τροφίµων για την λειτουργία 

των παιδικών σταθµών  του ΝΠ∆∆ ¨ΕΣΤΙΑ¨και του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου. 

3) Εγκρίνει την δαπάνη και να διαθέσει  πίστωση  ποσού 85.501,76€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, η 

οποία αφορά ενδεικτικό προϋπολογισµό,  σε βάρος του Κ.Α 15.6473.0004 µε τίτλο «Προµήθεια 

αναλώσιµων ειδών προς διάθεση από το Κοινωνικό Παντοπωλείο», η οποία αφορά τον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό προµήθειας των σχετικών ειδών για τις υπηρεσίες του ∆ήµου ως ακολούθως: 

  α. Το ποσό των 61.462,66ευρώ χρεώνεται στον προϋπολογισµό ο.ε.2017 µε Κ.Α. 15.6473.0004 µε 

τίτλο «Προµήθεια αναλώσιµων ειδών προς διάθεση από το Κοινωνικό Παντοπωλείο»(ΠΑΥ......../2017) 

  β. Το ποσό των 24.039,10 ευρώ θα χρεωθεί στον προϋπολογισµό του ο.ε.2018 σε αντίστοιχο Κ.Α.,  και 

την εξόφληση των σχετικών δαπανών . 



4) Εγκρίνει τους σχετικού όρους της διακήρυξης του ∆ηµόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού  

µε χρήση πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 

µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheous.gov.gr.  που αφορούν την ανωτέρω προµήθεια 

όπως τους συνέταξε η ∆/νση Οικονοµικών Τµήµα Προµηθειών ∆ήµου ∆ιονύσου 

5) Επιλέξει ως κριτήριο κατακύρωσης α) την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

για τα είδη που διαµορφώνεται µε ελεύθερη τιµή στο εµπόριο και β) το ποσοστό έκπτωσης επί 

του τιµολογίου για τα ήδη που διαµορφώνονται µε µέση ηµερήσια τιµή, όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 86 του Ν.4412/2016, για το σύνολο των ειδών, ή για το σύνολο των ειδών κάθε 

ενότητας, ή για το σύνολο των ειδών κάθε ανεξάρτητης οµάδας κάθε ενότητας όπως αυτά 

προσδιορίζονται από την µελέτη. 

6) για τον ορισµό της επιτροπής και αξιολόγησης του διαγωνισµού για την προµήθεια τροφίµων 
για το κοινωνικό παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου    ως ακολούθως  : 

 

Τακτικά Μέλη 

α/α Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 

1   

2   

3   

Αναπληρωµατικά Μέλη 

α/α Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 

1   

 

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  

 

  Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
      ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

              ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
                                                 

            ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 
 

 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο ∆ηµάρχου 



2. Γραφείο Αντιδηµάρχου Κοιν.Προστασίας,Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού. 


