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                                                           ΠΡΟΣ 

τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 

ΘΕΜΑ:    Έγκριση µε απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος α) της δαπάνης  
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α και β) της διάθεσης  πίστωσης για τη «Προµήθεια κρέατος» 
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
Σχετ.:  
 
1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή «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, παροχής υπηρεσιών, 

εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.  

 

2. Με την 62/2015 ΑΟΕ έγινε κατακύρωση της 3ης κατηγορίας της οµάδας Α: «Είδη Κρεοπωλείου», 

για τον ανοικτό διαγωνισµό µε τίτλο «Προµήθεια τροφίµων, φρέσκων φρούτων & ειδών ατοµικής 

υγιεινής για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου» στην εταιρία «ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΑΦΜ 093617493, ∆ΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) µε έδρα επί της οδού Καυτατζόγλου 19, Αθήνα Τ.Κ. 

11144 για συνολικό ποσό € 6.913,35. Σήµερα το εναποµείναν ποσό που είχε συναφθεί στα πλαίσια 

τις διαγωνιστικής διαδικασίας ανέρχεται στα 1.70,74€ .  

 

3. Επειδή, για τη προκήρυξη νέας διαγωνιστικής διαδικασίας για τη προµήθεια τροφίµων προβλέπεται 

ότι οι διαγωνισµοί  που διενεργούνται από τα Ν.Π.∆.∆., τα ιδρύµατά τους και τα ιδρύµατα των Ο.Τ.Α. 

για την κάλυψη των αναγκών τους σε ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ιχθείς 

(νωπά και κατεψυγµένα), οι διαδικασίες για την κανονικότητα της τιµής και την έκδοση δελτίου 

πιστοποίησης τιµών διενεργούνται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες Εµπορίου των Νοµαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 40-42 (1) του π.δ. 173/1990 (ΦΕΚ 62 Α) και 

του ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α)  και ήδη των Περιφερειών (άρθρο 13 του Ν. 3438/2006, άρθρο 186 

παρ. ΙΙ ∆ περ. 16 του ν. 3852/2010, Ελ.Συν.Κλιµ.Στ Πράξη 124/2013, 61/2014)  

 

Η ανωτέρω διάταξη του Ν.3438/2006 εφαρµόζεται για την κάλυψη των αναγκών των Ν.Π.∆.∆., των 

ιδρυµάτων των Ο.Τ.Α., αλλά και των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου των ∆ήµων, όπως τούτο 

άλλωστε συνάγεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 της ως άνω Π.Ν.Π της 12ης ∆εκεµβρίου 

2012, αλλά και για την ταυτότητα του νοµικού λόγου, ενόψει του ενιαίου της διαδικασίας ανάδειξης 

προµηθευτών σε όλα τα νοµικά πρόσωπα των ∆ήµων. (Ελ.Συν.Κλιµ.Στ Πράξη 124/2013, 61/2014). 

Συνεπώς υπάρχει η υποχρέωση για κοινή προκήρυξη του ∆ήµου και των νοµικών του προσώπων, 

γεγονός µεταθέτει την ολοκλήρωση της διαδικασίας µετά το Πάσχα του 2016. Επιπλέον, καθώς ο 

εγκεκριµένος προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους 2016 επιστράφηκε στις αρχές του µήνα η 

συγκεκριµένη διαγωνιστική διαδικασία δεν ήταν δυνατόν να ξεκινήσει. 

 



4. Σήµερα, υπάρχουν ανάγκες σε είδη κρεοπωλείου (αµνοερίφια, συνολικής ποσότητας  500 κιλών) προς 

διάθεση από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου προς τους δικαιούχους αυτού (σύνολο 

σηµερινών δικαιούχων 500 άτοµα), για την εορταστική περίοδο του Πάσχα 2016. Για να καλυφθούν οι 

διαµορφωµένες ανάγκες καθώς και να αξιοποιηθεί το εναποµείναν πόσο της αρχικής σύµβασης 

προτείνεται η απευθείας ανάθεση στον προµηθευτή µε τον οποίο ήδη έχει σύµβαση ο ∆ήµος, ως εξής: 

 

5. Στην εταιρία «ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΑΦΜ 093617493, ∆ΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) µε έδρα επί της 

οδού Καυτατζόγλου 19, Αθήνα Τ.Κ. 11144, συνολικό πόσο 2.799,51€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του 

Κ.Α.15.6473.0002 µε την ονοµασία «Προµήθεια αναλωσίµων ειδών προς διάθεση από το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο» του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016. 

 
   

 Συντάκτης Η Προϊσταµένη  Ο Αντιδήµαρχος 
 Παιδείας 

 και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Ονοµ/µο  Μπακαφούκα Ανδριανή - 
Μιράντα 

Κοκµοτός Βασίλειος 

Υπογραφή    

Ηµερ/νία    

 

Εσωτερική ∆ιανοµή  

1. Γραφείο ∆ηµάρχου 
 
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

3 Τµήµα Προµηθειών  

4. Τµήµα Λογιστηρίου 

5. ∆ιευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών  

 


