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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
    Θέμα: Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του 
Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους 
για το έτος 2019-2020. 

 
Με το άρθρο 4  της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος 
Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) ορίζονται τα εξής:  
 «1. 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 
Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής 
από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν 
καταργείται.» 
Σύμφωνα 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). 
Το Νομικό Πρόσωπο «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, 
Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας» μας απέστειλε προμελέτη ειδών 
τροφίμων και γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών του για τα έτη 2019-2020, 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 247.030,70€ χωρίς ΦΠΑ, καθώς και την αρ. 54/2018 
απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια και η 
ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης.  
Το Νομικό Πρόσωπο «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός “Θεανώς Ζωγιοπούλου”» μας 
απέστειλε προμελέτη ειδών τροφίμων και γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών του για τα 
έτη 2019-2020, εκτιμώμενης δαπάνης  26.790,46€ χωρίς ΦΠΑ, την αρ. 15/2018 
απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της 
προμήθειας και την αρ. 17/2018 απόφαση της Εκτελεστικής  Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκε η ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης.  
Ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό 
του, εκτιμώμενης δαπάνης 112.335,68€ χωρίς ΦΠΑ, ειδών παντοπωλείου και αρτοποιείου 
(κεράσματα) που απαιτούνται στο πλαίσιο υποδοχής και φιλοξενίας επισήμων, καθώς και 
σε εθνικές και τοπικές εορτές, εκτιμώμενης δαπάνης 1.931,50€ χωρίς ΦΠΑ και ειδών 
παντοπωλείου για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου εκτιμώμενης δαπάνης 
5.940,00€ χωρίς ΦΠΑ, για κάλυψη αναγκών του για τα έτη 2019-2020.  
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
α) Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
β) Της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12-12-2012), η 
οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25-1-2013) και 
Καλείται το  Δημοτικό Συμβούλιο:  
Να εγκρίνει τη διενέργεια της δαπάνης της προμήθειας ειδών τροφίμων για τη λειτουργία 
δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο 
προσωπικό τους για τα έτη 2019-2020, συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης 394.028,34€ 
χωρίς ΦΠΑ (448.977,21€ με ΦΠΑ 13% και 24%), με τη διαδικασία του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Για την εκτέλεση της προμήθειας γάλακτος για το προσωπικό 
του Δήμου θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. ετών 
2019 και 2020 στους ΚΑ 10.6063.001, 20.6063.001, 25.6063.001, 30.6063.001, 
35.6063.001 και 45.6063.001, ενώ για την προμήθεια ειδών τροφίμων στον ΚΑ 
00.6434.001 και στον ΚΑ 60.7341.003 που θα διατεθούν για το σκοπό αυτό.  
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