
   

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 122 

 

Της 12
ης

 συνεδρίασης που έγινε την ∆ευτέρα 8 Απριλίου 2019, ύστερα από τη µε αριθ. 

πρωτ. 23692/382/4-4-2019 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα. 

 

Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά. 

 

 Παρόντες είναι οι κ.κ. Αντωνάκου Σταυρούλα, Αργουδέλης Αλέξανδρος, Βεντούρης 

Ανδρέας, Ζηλάκου Χαραλαµπία και  Καλογερόγιαννης  Παναγιώτης,  τακτικά µέλη.  

 

Απόντες είναι οι κ.κ. Βοϊδονικόλας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, Καρβουνάς Νικόλαος, 

Κάρλες Αναστάσιος,  Μελά Σταυρούλα και Μαστρoνικόλας Ιωάννης.  

 

Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3852/10. 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Με πρόταση της Προέδρου και σύµφωνη γνώµη των υπολοίπων µελών της, η Ο.Ε. κηρύσσει 

κατεπείγον το πιο κάτω θέµα, σύµφωνα µε το Ν. 3852/10, άρθ. 75 παρ. 3, και το συζητά εκτός 

ηµερήσιας διάταξης µε α.α. 4
ο
  και τίτλο: 

 

Απευθείας ανάθεση, λόγω κατεπείγοντος, της προµήθειας τροφίµων τα οποία θα 

διανεµηθούν, µέσω διατακτικών, σε οικονοµικά αδύναµους δηµότες και κατοίκους µας, 

ενόψει της εορτής του Πάσχα του 2019, προϋπολογισµού δαπάνης 52.200,00 € πλέον Φ.Π.Α., 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 Η Οικονοµική Επιτροπή ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα από τη λήψη του µε 

αριθ. πρωτ. 23088/2019 εγγράφου της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών 

– Τµήµα Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων, το οποίο έχει ως εξής: 
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Επειδή η γιορτή του Πάσχα πλησιάζει και οι προθεσµίες  είναι ασφυκτικές, λαµβάνοντας 

υπόψη ότι ήδη έγινε ένας άγονος διαγωνισµός και επειδή η συγκεκριµένη προµήθεια γίνεται µε 

στόχο να υποστηρίξει, στο βαθµό των δυνατοτήτων του ∆ήµου, ευαίσθητες και ευπαθείς 

οικονοµικά κοινωνικές οµάδες,  και επειδή η Υπηρεσία έκρινε ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος για 

τυχόν επαναδηµοπράτηση και άµεσα εισηγήθηκε στην Οικονοµική Επιτροπή την απευθείας 

ανάθεση της προµήθειας, λόγω κατεπείγοντος.  

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Οικονοµική Επιτροπή κρίνει ότι υπάρχει η κατεπείγουσα 

ανάγκη της διενέργειας της προµήθειας και αφού  είδε: 

 

• το πιο πάνω έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών – Τµήµα 

Κοιν/κών ∆ραστ/των,  

• τη σχετική µελέτη της υπηρεσίας, 

• το πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών   – 

Τµήµα Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων, µε Α∆ΑΜ: 19REQ004316430 2019-01-10 

• τη µε αριθµ. 47/2019 απόφαση του ∆.Σ. (έγκριση της προµήθειας και του τρόπου 

υλοποίησής της) 

• τη µε αριθµ. πρωτ. 2019/6002 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, µε α/α 393 του µητρώου 

δεσµεύσεων και µε  Α∆ΑΜ: 19REQ004373826 2019-01-25  

• τη µε αριθµ. 38/2019 απόφαση της Ο.Ε (έγκριση µελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης) 

• τη µε αριθ. 624/2018 απόφαση της Ο.Ε. (συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού) 

την µε αριθµ. 103/2019 απόφαση Ο.Ε (άγονος) 

 

 Αφού συµβουλεύτηκε τις διατάξεις 

 

• του Ν. 3852/10 (άρθρο 72 "περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής", όπως 

αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018) 

• του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ Α/194/2010) (διατάκτες) και  

• του Ν. 4412/2016, (άρθ. 32 παρ. 2γ) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

• Της  µε αρ.  57654/22.5.2017  Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’) «Ρύθµιση 

των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και  Ανάπτυξης. 

• του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α/133/19-7-2018 

 

Αφού είδε την προσφορά της εταιρείας  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε., που προσέφερε τα ζητούµενα είδη στις παρακάτω τιµές, σύµφωνα µε 

τη µελέτη της Υπηρεσίας:  
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Αφού άκουσε τις απόψεις της  Προέδρου και των µελών της, 

 

      Αποφασίζει Οµόφωνα  
 

1. Θεωρεί το θέµα κατεπείγον και το συζητά εκτός ηµερησίας διάταξης. 

 

2. Αναθέτει λόγω κατεπείγοντος (σύµφωνα µε το  άρθρο 32 παρ.2γ του  Ν. 4412/2016 και 

το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010), την προµήθεια τροφίµων τα οποία θα 

διανεµηθούν, µέσω διατακτικών, σε οικονοµικά αδύναµους δηµότες και κατοίκους 

µας, ενόψει της εορτής Πάσχα του 2019, προϋπολογισµού δαπάνης 52.200,00 € πλέον 

Φ.Π.Α., στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. (ΑΦΜ 

800764388, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), που προσέφερε τα ζητούµενα είδη στις πιο πάνω 

τιµές, µέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 59.976 € (συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α.). 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6481.05 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού 

έτους 2019 (Σχ. οι µε αρ. 2019/6002 µε α/α µητρώου δεσµεύσεων 393). . 

Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθ. 47/2019 απόφασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου (µέσω διατακτικών) και της µελέτης της Υπηρεσίας, τη δε σχετική 

σύµβαση θα υπογράψει για το ∆ήµο ο ∆ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος.  

  

 

 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – 

ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

 

 

ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

 

 

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ  

ΖΗΛΑΚΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 

 

 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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