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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το υπ αριθµ. 27/16-11-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης

Αριθµ. Απόφ. 432/2016     ΘΕΜΑ : «Έγκριση εκτέλεσης της ενιαίας
προµήθειας  τροφίµων  στα  είδη  αρτοζα-

χαροπλαστείου,  οπωροπωλείου,  κρεο-

πωλείου, παντοπωλείου, γάλακτος προ-

σωπικού  2017  –  2018  και  καθορισµός
τρόπου εκτέλεσης»

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 16η-11-2016 ηµέρα Τετάρτη
και ώρα 18:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ αριθµ.
39085/11-11-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η οποία επι-
δόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 93, 95
και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν παρόντα
22   δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.)

1 Αποστόλου Στυλιανός

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος)

2 Βογιατζής ∆ηµήτριος Προσήλθε στο 2ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης

3 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 3 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος

4 Αναγνώστου Πασχάλης 4 Ιωσηφίδης Ιωάννης Προσήλθε στο 2ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης

5 Αγοραστούδη Ευγενία 5 Καρκατζίνος Νικόλαος Προσήλθε στο 2ο

θέµα της ηµερήσιας διάταξης

6 Γκουστίλης Θεόδωρος 6 Κεφαλάς Ανέστης

7 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 7 Κοντοπίδης Γεώργιος

8 Γκιζάρης Στέργιος 8 Λαγός Νικόλαος Προσήλθε στο 3ο θέµα
της ηµερήσιας διάταξης

9 Ζελιλίδης ∆αµιανός 9 Μπίκος Κωνσταντίνος

10 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 10 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα

11 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 11 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα

12 Κουγιουµτζίδης Σταύρος

13 Λιάντας ∆ηµήτριος

14 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)

15 Μουστάκας Βασίλειος

16 Πράτανος Απόστολος

17 Πονερίδης Παναγιώτης
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18 Σαµαράς Σωκράτης

19 Σαραφιανός Χρήστος

20 Σφονδύλας ∆ηµήτριος 

21 Τσολάκης Απόστολος

22 Χρυσοχόου Παύλος

κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.  

Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης.

Η Πρόεδρος εισηγούµενη το ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 «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».  Επίσης  στο  άρθρο  72  ορίζεται  ότι  «Η  οικονοµική  επιτροπή  είναι  όργανο
παρακολούθησης  και  ελέγχου  της  οικονοµικής  λειτουργίας  του  δήµου.  Ειδικότερα  έχει  τις
ακόλουθες αρµοδιότητες : α) (…), β) (…), γ) (…), 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,  (…) παροχής  υπηρεσιών  (…) σε
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)». 

Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 33/2012 πράξη του VII Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τα
παραπάνω συνάγεται ότι το ∆ηµοτικό 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 ∆ήµου.

Επίσης,  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  της  παρ.  1  του  άρθρου  4  της  Πράξης  Νοµοθετικού
Περιεχοµένου  (Φ.Ε.Κ.  240/τεύχος  Α’/12-12-2012),  η  οποία  κυρώθηκε  µε  το  Ν.  4111/2013
(Φ.Ε.Κ.  18/τεύχος  Α’/25-01-2013),  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
υλοποιείται από τον οικείο ∆ήµου για τις ανάγκες αυτού, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών
του προσώπων. 

Στη  συνέχεια  η  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  του  συµβουλίου  την  από  11-11-2016 εισήγηση  της
Οικονοµικής Υπηρεσίας  µε την οποία προτείνεται η έγκριση εκτέλεσης της ενιαίας προµήθειας
τροφίµων  στα  είδη  αρτοζαχαροπλαστείου,  οπωροπωλείου,  κρεοπωλείου,  παντοπωλείου,
γάλακτος προσωπικού για το χρονικό διάστηµα από 06-07-2017 έως 05-07-2018 (σχετ. µελέτη
32/2016),  προϋπολογισµού 315.563,77€  (χωρίς  Φ.Π.Α.)  και  361.308,05€
(συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.) και συγκεκριµένα :
- της προµήθειας  γάλακτος για το εργατικό προσωπικό του ∆ήµου Θέρµης και των Κέντρων
Κοινωνικής Πρόνοιας και Φροντίδας (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.)  
- της προµήθειας  ειδών αρτοζαχαροπλαστείου, οπωροπωλείου,  κρεοπωλείου, παντοπωλείου
για τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και Φροντίδας (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.) και 
- της προµήθειας ειδών διατροφής για το κοινωνικό πρατήριο του ∆ήµου Θέρµης.  

Η προµήθεια ειδών Αρτοζαχαροπλαστείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου και παντοπωλείου
θα  καλύψει  τις  ανάγκες  σίτισης  βρεφών  και  νηπίων,  που  φιλοξενούνται  στους  Παιδικούς
Σταθµούς του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Θέρµης.  

Η προµήθεια γάλακτος θα καλύψει τις αναγκαίες ποσότητες που πρέπει να διανέµονται κάθε
εργάσιµη  ηµέρα  στους  δικαιούχους  εργαζόµενους  του  ∆ήµου  Θέρµης  και  ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.,
σύµφωνα  µε  όσα  προβλέπονται  από  την  υπ’  αριθµ.  53361/02-10-2006 κοινή  απόφαση  των
Υφυπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης, Οικονοµίας & Οικονοµικών
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και Απασχόλησης & Κοινωνικής  Προστασίας. Η ποσότητα γάλακτος που αντιστοιχεί σε κάθε
δικαιούχο, κάθε εργάσιµη ηµέρα του έτους είναι ένα λίτρο.

Η  ∆.Ε.Υ.Α.  Θέρµης  µε  έγγραφό  της  ζητά  να  µην  συµµετάσχει  στη  διαδικασία  της  ενιαίας
προµήθειας. 
Τα υπόλοιπα νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου Θέρµης µε σχετικά έγγραφα, δήλωσαν ότι δεν έχουν
ανάγκες προµήθειας τροφίµων.

Σε ότι αφορά το ∆ήµο
1. Για την προµήθεια τροφίµων για το κοινωνικό πρατήριο επί συνόλου 157.878,41€, το ποσό
των  78.939,20€ θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του 2017. Το υπόλοιπο ποσό των 78.939,21€
θα  καλυφθεί  από  τον  προϋπολογισµό  του  οικ.  Έτους  2018 και  πρέπει  να  υπάρξει  σχετική
δέσµευση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου,  ότι  στους  προϋπολογισµούς  των  οικ.  ετών   2017 και
2018, θα υπάρχει σχετική πίστωση µε τα παραπάνω ποσά σε σχετικό Κ.Α. 
2.Για την προµήθεια γάλακτος προσωπικού επί συνόλου 59.042,50€  ο προϋπολογισµός
του 2017 θα επιβαρυνθεί µε το ποσό των 29.521,25€ .Το υπόλοιπο ποσό ύψους 29.521,25€ θα
καλυφθεί  από  τον  προϋπολογισµό  του  οικ.  Έτους  2018  και  πρέπει  να  υπάρξει  σχετική
δέσµευση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου,  ότι  στους  προϋπολογισµούς  των  οικ.  ετών   2017 και
2018, θα υπάρχει σχετική πίστωση µε τα παραπάνω ποσά σε σχετικό Κ.Α. 

Σε ότι αφορά το ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. κατόπιν εγγράφου µε Α.Π. 37081/27-10-2016 της Οικονοµικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου Θέρµης ,µε την µε αριθµό 148/09-11-2016 απόφασή του, προέβη στην 
έγκριση της µελέτης 32/2016 για τα τµήµατα  που το αφορούν.

     Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε µερικές
προσφορές και  κριτήριο  κατακύρωσης την   πλέον  συµφέρουσα από οικονοµική  άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής για τα τµήµατα του προϋπολογισµού της µελέτης µε α/α
1Α,2Α,3,6,7  και για τα τµήµατα 1Β,2Β,4 και 5  το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την
ηµέρα  παράδοσης,  όπως  αυτή  προκύπτει  από  το  εκάστοτε  εκδιδόµενο  δελτίο  πιστοποίησης
τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
13 του Ν 3438/2006  και κατόπιν σχετικής απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. (σχετ. πράξη
33/2012 ,Ελ. Συν. Τµ 7)

Ύστερα  από  τα  παραπάνω  και  σε  εφαρµογή  των  διατάξεων  του  ν.  3852/2010  και  του  ν.
4111/2013, καλείται το  ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προβεί στην έγκριση εκτέλεσης της προµήθειας
για  τα  είδη  του  προϋπολογισµού  της  σχετικής  µελέτης  τόσο  για  το  ∆ήµο  όσο  και  το  νοµικό
πρόσωπο αυτού έτσι όπως αυτά περιγράφονται στην µελέτη µε α/α 32/2016 και να αναλάβει
σχετική δέσµευση  για τα είδη κοινωνικού παντοπωλείου και γάλακτος προσωπικού του ∆ήµου
Θέρµης σχετικά µε την ύπαρξη  πίστωσης στους προϋπολογισµούς  των  ετών 2017 και 2018
σε σχετικούς Κ.Α.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  ύστερα  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την
εισήγηση  της  Προέδρου  και  της  υπηρεσίας,  την  υπ  αριθµ.  32/2016  µελέτη  καθώς  και  τις
σχετικές διατάξεις του Ν. 4111/2013, του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν.
3852/2010

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      οµόφωνα   

1. Εγκρίνει  την  εκτέλεση  της  προµήθειας  ενιαίας  προµήθειας  τροφίµων  για  το  χρονικό
διάστηµα  από  06-07-2017  έως  05-07-2018  (σχετ.  µελέτη  32/2016),  προϋπολογισµού
315.563,77€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 361.308,05€ (συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.)
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Σε ότι αφορά το ∆ήµο
α. Για την προµήθεια τροφίµων για το κοινωνικό πρατήριο επί συνόλου 157.878,41€, το ποσό
των  78.939,20€ θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του 2017. Το υπόλοιπο ποσό των 78.939,21€
θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2018 και θα υπάρχει σχετική πίστωση µε
τα παραπάνω ποσά σε σχετικό Κ.Α.
β.Για την  προµήθεια  γάλακτος  προσωπικού επί συνόλου 59.042,50€ ο  προϋπολογισµός  του
2017 θα επιβαρυνθεί µε το  ποσό των 29.521,25€ .Το υπόλοιπο ποσό ύψους 29.521,25€ θα
καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2018 και στους προϋπολογισµούς των οικ.
ετών  2017 και 2018, θα υπάρχει σχετική πίστωση µε τα παραπάνω ποσά σε σχετικό Κ.Α. 

2. Η  εκτέλεση  της  προµήθειας  θα  γίνει  µε  διεθνή  ανοικτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισµό  µε
µερικές  προσφορές  και   κριτήριο  κατακύρωσης  την   πλέον  συµφέρουσα  από  οικονοµική
άποψη  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  τιµής  για  τα  τµήµατα  του  προϋπολογισµού  της
µελέτης  µε  α/α  1Α,2Α,3,6,7   και  για  τα  τµήµατα  1Β,2Β,4  και  5  το  µεγαλύτερο  ποσοστό
έκπτωσης επί  τοις  εκατό  (%)  στη  νόµιµα  διαµορφούµενη  κάθε  φορά  µέση  τιµή  λιανικής
πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο
δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις  του  άρθρου  13 του  Ν  3438/2006  και  κατόπιν  σχετικής  απόφασης  του  ∆ηµοτικού
Συµβουλίου. (σχετ. πράξη 33/2012 ,Ελ. Συν. Τµ 7)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 432/2016.

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

      ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ
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