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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

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

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση α) της δαπάνης και διάθεσης της πίστωσης και β) για τη 
κατεπείγουσα αναγκαιότητα προµήθειας ειδών παντοπωλείου και 
οπωρολαχανικών για το νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία «Κοινωνική 
Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» συνολικού 
προϋπολογισµού 14.000,00€. 
 

Σχετικό: Η αριθµ. 98/2014 απόφαση του ∆Σ του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ» 
 
 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). 
 

 Με την αριθµ. 3/11543/26-3-2013 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών «η 
διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, για προµήθειες α. 
τροφίµων, β. λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων 
των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και 
αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων, των 
Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται 
εφεξής από τους οικείους ∆ήµους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που 
αντιτίθεται στο παρόν καταργείται.» 
 
 Το νοµικό πρόσωπο µε την 79/9-9-2014 απόφαση του ∆Σ έχει 
εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια διαγωνισµού 
για τη προµήθεια τροφίµων.   
 

 Ο ∆ήµος µε την 186/7-10-2014 προχώρησε στην έγκριση της 
σκοπιµότητας της συγκεκριµένης προµήθειας. 
 



 Με την 353/4-11-2014 απόφαση της ΟΕ ενέκρινε α) τη δαπάνη και 
τη διάθεση της πίστωσης και β) τους σχετικούς όρους του ανοικτού 
διαγωνισµού.  
 

 Η σύµβαση για τη προµήθεια τροφίµων για τη κάλυψη των αναγκών  
σίτισης των  φιλοξενούµενων παιδιών στις δοµές των βρεφονηπιακών 
σταθµών του ∆ήµου ∆ιονύσου έληξε στις 7/10/2014. Το νοµικό πρόσωπο, 
προχώρησε σε τρίµηνη χρονική παράταση της αναφερθείσας σύµβασης µε 
τους ίδιους όρους και µέχρι εξαντλήσεως του χρηµατικού υπολοίπου 
αυτής, για τη κάλυψη των άµεσων αναγκών σίτισης. 
 

 Σήµερα, το συγκεκριµένο χρηµατικό υπόλοιπο έχει εξαντληθεί και 
δεν υπάρχει η δυνατότητα προµήθειας των αναγκαίων ειδών σίτισης για τις 
καθηµερινές ανάγκες των φιλοξενούµενων παιδιών.  
 

 Καθώς, η διεξαγωγή του σχετικού διαγωνισµού και  η κατακύρωση 
αυτού είναι σε εξέλιξη και απαιτείται χρονικό διάστηµα πέραν των τριάντα 
(30) ηµερών µέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαγωνιστικής 
διαδικασίας. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία: 
 

α) η άµεση και µε τη διαδικασία της  κατεπείγουσας ανάθεσης, έγκριση και 
διάθεση της δαπάνης συνολικού ποσού €14.000,00 αναλυτικά ποσού 
€10.000,00 για τη κάλυψη ειδών παντοπωλείου και ποσού €4.000,00 για 
τη κάλυψη ειδών οπωρολαχανικών, και   
β) η απευθείας ανάθεση της προµήθειας  στον υφιστάµενο προµηθευτή  
ΑΝ∆ΡΕΑ ΣΚΟΥΡΙΑ (ΑΦΜ 031275077) σύµφωνα µε τους όρους της 
προηγούµενης σύµβασης. 
  
 Το ΝΠ∆∆ Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου 
∆ιονύσου « Η ΕΣΤΙΑ», έχει εγκρίνει µε την 98/11-11-2014 απόφαση του 
∆Σ σχετική διάθεση πιστώσεων, αναλυτικά ποσού €10.000,00 σε βάρος 
του Κ.Α. 15.6481.0004 και ποσού €4.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 
15.6481.0001 του οικείου προϋπολογισµού του οε 2014, 
 

όλα τα ανωτέρω χρηµατικά ποσά περιλαµβάνουν ΦΠΑ. .    

 
 Τα µέλη της επιτροπής καλούνται να λάβουν απόφαση σχετικά µε 
την ανάθεση τε τη διαδικασία της κατεπείγουσας ανάθεσης της προµήθειας 
τροφίµων για τη κάλυψη των αναγκών σίτισης των φιλοξενούµενων 
παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθµούς του ∆ήµου ∆ιονύσου.  
 
 
 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 αριθµ. 3/11543/26-3-2013 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών  
 
προτείνεται να εγκριθούν:  
 
1. την ανάθεση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος στον ΑΝ∆ΡΕΑ ΣΚΟΥΡΙΑ 
(ΑΦΜ 031275077) της προµήθειας τροφίµων, ειδών παντοπωλείου και 
οπωρολαχανικών, για το συνολικό ποσό των €14.000,00 µε τους ίδιους 
όρους όπως αυτοί προβλέπονταν αντίστοιχα στις αριθµ. πρωτ. 
901/8.10.2014 & 902/8.10.2014 Συµβάσεις. 

 

Η έγκριση και η διάθεση της πίστωσης έχει γίνει µε την 98/2014 απόφασης 
του ∆Σ του νοµικού προσώπου µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία 
Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ», συνολικού 
προϋπολογισµού  €14.000,00. 

 

 

 

 

 

 

  Η Αντιδήµαρχος  
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

   
 

   

  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 

 

 


