ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..11η/2018..
της ..7/6/2018..

..Αριθ. Απόφασης: 349/2018..
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση(Αναγκαιότητας)προμήθειας τροφίμων για το Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου Διονύσου καθώς και για το ΝΠΔΔ νε την επωνυμία «Κοινωνική
Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ».
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 11ης/7-6-2018 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Σήμερα την ..7η Ιουνίου 2018.. ημέρα ..Πέμπτη.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Πολιτιστικό
Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου
Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. .. 19402/1-6-2018.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και
επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95
«Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη
αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..29..
ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
2. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
3. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
4. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
5. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
6. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
7. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
8. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
9. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
10. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
11. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).
12. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
13. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
14. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
15. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΖΩΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
(ΒΑΝΑ),
Πρόεδρος.
2. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
3. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
4. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
5. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
6. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
7. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
8. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
9. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
10. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
11. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
12. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
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16. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
17. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
18. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
19. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
20. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
21. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
22. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
23. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
24. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
25. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
26. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
27. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
28. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
29. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη
σημερινή Συνεδρίαση.
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Ροδοπόλεως κ. Κόκκαλης Εμμανουήλ και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου
κ. Χριστόπουλος Δημήτριος.
Προσελεύσεις:
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ Κρητικός Αθανάσιος προσήλθαν κατά τη διάρκεια των
ερωτήσεων.
 Οι Δ.Σ. κ. Ζώτου Βασιλική και Σπηλιώτης Σπυρίδων προσήλθαν πριν την εκφώνηση του 2ου
θέματος.
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
 Η συνεδρίαση διεκόπη μετά την ψήφιση του 6ου θέματος της Η.Δ., σε εφαρμογή του άρθρου
7 παρ. 13 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ. 134/27-6-2011).
..Αριθ. Απόφασης: 349/2018..
 ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση (Αναγκαιότητα) προμήθειας τροφίμων για το Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου Διονύσου καθώς και για το ΝΠΔΔ με την επωνυμία
«Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ».

Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..5ου.. της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο
στην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού
κ.Στασινοπούλου Αναστασία για να προβεί στην εισήγηση του θέματος.
Η Αντιδήμαρχος κ.Στασινοπούλου Αναστασία είπε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4111/2013(ΦΕΚ 18/ Α) προβλέπεται ότι η διαδικασία ανάδειξης
προμηθευτών – χορηγητών , για προμήθειες τροφίμων, λοιπών αναλωσίμων ειδών
παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, πετρελαιοειδών και φαρμάκων
και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των
νομικών τους προσώπων , πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους.
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Με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «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» και σύμφωνα με το άρθρο 72: «1. Η
Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας
του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) 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 (…) σε
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων
συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική
αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α.,
εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών
οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής
προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η
προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας
περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο
(Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση
της σχετικής πίστωσης. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012).
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο 3/26-3-2013 του ΥΠ.ΕΣ., το
ΝΠΔΔ Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ», διαβίβασε
την υπ'αριθμ.:41/29-05-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της
διενέργειας της προμήθειας των ειδών Σούπερ Μάρκετ, Οπωροπωλείου-Κρεοπωλείου Αρτοποιείου για τα Παραρτήματα των Παιδικών Σταθμών του Νομικού Προσώπου για το έτος
2018-2019.
Επίσης, ο Δήμος μας έχει ανάγκη για την προμήθεια τροφίμων (ειδών Σούπερ Μάρκετ,
Οπωροπωλείου, Κρεοπωλείου – και ειδών συσκευασίας) για τη κάλυψη των αναγκών του
Κοινωνικού Παντοπωλείου. Σήμερα, εξυπηρετούνται από τη συγκεκριμένη δομή περίπου
διακόσες εξήντα (260) οικογένειες, με το συγκεκριμένο αριθμό να αναμένεται να αυξηθεί στο
επόμενο έτος.
Η συνολική δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 297.731,76
ευρώ εκ των οποίων το ποσό των 177.077,40 ευρώ θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του
Ν.Π.Δ.Δ η «ΕΣΤΙΑ» σύμφωνα με την σχετική 41/29-05-2018 απόφασή του, και το ποσό των
120.654,36 ευρώ θα βαρύνει τον Δήμο ως ακολούθως: Το ποσό των 13.268,92€ θα βαρύνει
τον Κ.Α 15.6473.0004 με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων ειδών προς διάθεση από το
Κοινωνικό Παντοπωλείο» του προϋπολογισμού του δήμου ο.ε. 2018, το δε υπόλοιπο ποσό
των 107.385,44€ θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού του ο.ε. 2019 του
Δήμου Διονύσου.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010
2) του αρθ.4 του Ν.4111/13,
3)την αριθμ: 41/29-05-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνική
Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ»,
4)την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον ΚΑ 15.6473.0004 του Προϋπολογισμού οε 2018 με
τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων ειδών προς διάθεση από το Κοινωνικό Παντοπωλείο»
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5) 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)”.
καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:
Ι)την αναγκαιότητα διενέργειας της προμήθειας τροφίμων παντοπωλείου, νωπών
οπωρολαχανικών & κρεάτων, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Διονύσου καθώς και
για το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου
Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» για το χρονικό διάστημα 2018-2019.
ΙΙ) τον τρόπο εκτέλεσής της διαδικασίας: ανοιχτός διαγωνισμός, άνω των ορίων (διεθνής),
σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Η ανάθεση της προμήθειας τροφίμων παντοπωλείου, νωπών
οπωρολαχανικών & κρεάτων, αρτοποιείου, θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις των άρθρων 65 ,67 και 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.).
 Τις διατάξεις του άρθρου 93 και 95 παρ.1 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006,
τεύχος Α΄).
 Το άρθρο 4.του Ν.4111/13
 Την αριθμ: 41/29-05-2018 απόφαση της «ΕΣΤΙΑΣ».
 Την ύπαρξη σχετικής πίστωσης.
 Το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει:
Ι)Τη διενέργειά της προμήθειας τροφίμων παντοπωλείου, νωπών οπωρολαχανικών &
κρεάτων, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Διονύσου καθώς και για το ΝΠΔΔ με την
επωνυμία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» για το
χρονικό διάστημα 2018-2019.
ΙΙ) τον τρόπο εκτέλεσής της διαδικασίας: ανοιχτός διαγωνισμός, άνω των ορίων (διεθνής),
σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Η ανάθεση της προμήθειας τροφίμων παντοπωλείου, νωπών
οπωρολαχανικών & κρεάτων, αρτοποιείου, θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
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ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

Εσωτερική Διανομή
- Γραφείο Δημάρχου.
- Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας,Παιδείας ,Πολιτισμού και Αθλητισμού
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την
ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.
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