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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 11/2014 έκτακτης Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 66/2014                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Απευθείας ανάθεση προµήθειας τροφίµων 
και πρώτων υλών για την κάλυψη των 
αναγκών λειτουργίας α) της ∆οµής Παροχής 
Συσσιτίων του ∆ήµου και β) του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου της Κοινωφελούς Επιχείρησης  
για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών και 
ψήφιση σχετικής πίστωσης». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 11 του µήνα Απριλίου του έτους 
2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  έκτακτη Συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την 
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υπ΄αριθ. 6270/9/10-4-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Γεωργίου Καραβία, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κωνσταντίνου µε βαθµό ∆΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Καβακοπούλου 

Αγανίκη 4) Κουτσάκης Μιχαήλ και 5)  Τάφας Ηλίας, µέλη 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος  2) Παΐδας Αδαµάντιος  3) Κόντος 
Σταύρος και 4) Πολίτης Σταύρος 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, το οποίο 
οµόφωνα η Ο.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 
3852/10 συµφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 6353/10-4-2014 εισήγηση του Τµήµατος 
Προµηθειών και Αποθήκης του ∆ήµου επί του θέµατος: 
 

ΘΕΜΑ :Έγκριση τεχνικής έκθεσης και τεχνικών προδιαγραφών 
για την προµήθεια < ΤΡΟΦΙΜΩΝ > -Έγκριση απ΄ευθείας ανάθεσης 
της εν λόγω προµήθειας για ένα τρίµηνο .- Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 9.417,53  € .- Έγκριση  πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης 
- Κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. 

             
Στα πλαίσια της λειτουργίας του ∆ικτύου ∆οµών Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης –σχέδιο δράσης για την αντιµετώπιση της φτώχειας , ο ∆ήµος 
ανέλαβε τη ∆οµή παροχής συσσιτίων σε απόρους από το έτος 2013, µε βάση 
τις 30 αιτήσεις που είχε ως ∆οµή και ανώτατο όριο τους 50 ωφελούµενους .  

Σύµφωνα µε το έγγραφο υπ΄αριθµ. πρωτ/λου 192924/24-12-2012 
έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής ΦΕΚ 240/Ά /12-12-2012 η διαδικασία 
ανάδειξης προµηθευτών –χορηγητών για προµήθειες:  α ) τροφίµων β) 
λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών 
υπηρεσιών γ) πετρελαιοειδών και δ) φαρµάκων και αναλωσίµων υγειονοµικού 
υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων ,των ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους 
προσώπων πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους  ∆ήµους . 
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Κατόπιν των ανωτέρω ο  ∆ήµος προέβη σε ανοικτό δηµόσιο 
διαγωνισµό για την προµήθεια « ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ   » συµπεριλαµβάνοντας και τις ανάγκες των 
νοµικών του προσώπων και µε την 107/2013  απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσµα του  πιο πάνω διαγωνισµού και υπεγράφη η υπ΄αριθµ. 12946/25-
9-2013 σύµβαση . 

Όµως η οικονοµική κρίση µε όλα τα επακόλουθα της (άνεργοι –
ανασφάλιστοι –άστεγοι )  ανέβασε τον αριθµό των ωφελουµένων σήµερα 
στους 100 µε καθηµερινή αυξητική τάση έχοντας ως αποτέλεσµα τη  µη 
δυνατότητα καθηµερινής παροχής φαγητού στους ωφελούµενους . Οι 
ωφελούµενοι είναι άποροι κάτοικοι του ∆ήµου µας άστεγοι ,  αλλά και κάτοικοι 
–άστεγοι των ∆ήµων που συµµετέχουν στο ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (∆ήµος Μεταµόρφωσης , ∆ήµος Λυκόβρυσης ,∆ήµος Πεύκης, 
∆ήµος Ηρακλείου Αττικής). 

Το αυτοτελές  τµήµα Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου  µε έγγραφό 
του προϋπολογίζει για την εν λόγω προµήθεια και για ένα τρίµηνο το ποσό 
των 9.417,53 € συµπ/νου Φ.Π.Α,σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6495.001 οικ. έτους 
2014. 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου µας µε το υπ΄αριθµ. 377/3-4-
2014 έγγραφο της , αιτείται την <Προµήθεια Τροφίµων> και την εξασφάλιση 
των ποσοτήτων που διανέµονται δωρεάν στους ωφελούµενους του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου ώστε να καλυφθούν  οι αυξηµένες ανάγκες σε 
προϊόντα ,που συνεχώς διαπιστώνονται ,άµεσα και για ένα τρίµηνο µέχρι να 
ολοκληρωθεί από το ∆ήµο ο διαγωνισµός για την εν λόγω προµήθεια , ποσού 
8.390,25 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 6473. 

Επειδή η ανάγκη για την συνέχιση της λειτουργίας της ∆οµής της 
σίτισης  του ∆ήµου και η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆.Φ.Χ. 
,είναι δεδοµένη αλλά και πολύ αναγκαία η δε σίτιση των ηλικιωµένων κλπ θα 
µείνει ανενεργός κατά την κρίσιµη οικονοµική περίοδο που διανύουµε µέχρις 
ολοκληρώσεως της διενέργειας νέου τακτικού δηµόσιου  διαγωνισµού και για 
το λόγο αυτό  η Οικονοµική Επιτροπή θα πρέπει µε σχετική αιτιολογηµένη 
απόφαση της να αντιµετωπίσει άµεσα την ως άνω απρόβλεπτη  και 
κατεπείγουσα ανάγκη που προέκυψε από απρόβλεπτα και έκτακτα 
περιστατικά που δεν οφείλονται σε ευθύνη ή υπαιτιότητα του ∆ήµου Φιλ/φειας 
–Χαλκηδόνος ούτε ηδύνατο να προβλεφθούν  και λόγω της ανάγκης άµεσης 
αντιµετώπισης του καθιστά εν των πραγµάτων αδύνατη την τήρηση των 
προθεσµιών ως και της όλης διαδικασίας που απαιτείται για ένα νέο δηµόσιο 
διαγωνισµό . 

Επειδή οι ζοφερές οικονοµικές συνθήκες και στερήσεις που διέρχεται ο 
τόπος µας ως και κάθε οικογένειας και νοικοκυριού  , καθιστά αναγκαία την 
σίτιση αλλά και την συνέχιση της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
∆.Φ.Χ., παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε: 

- το άρθρο 72 παρ. 1 δ του Ν. 3852/2010 
- Τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
- Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 
1) Έγκριση τεχνικής έκθεσης και τεχνικών προδιαγραφών για 

την προµήθεια < ΤΡΟΦΙΜΩΝ > 
2) Την εκτέλεση της προµήθειας «τροφίµων ειδών παντοπωλείου και 

λοιπών αναλωσίµων ειδών» για τις ανάγκες του ∆ήµου Φ.Χ και των 
νοµικών του προσώπων  για ένα τρίµηνο 2014 µε την διαδικασία 
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της απ ευθείας ανάθεσης ,  λόγω του κατεπείγοντος ως αναφέρεται 
στο σκεπτικό της παρούσης συνολικού ποσού 17.807,78 € 
συµπ/νου ΦΠΑ .  

3) Την ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού 9.417,53 € σε βάρος του 
Κ.Α. 02.15.6495.001 οικ. έτους 2014 µε τίτλο < Προµήθεια  τροφίµων και 
αναλωσίµων για την ανάπτυξη δοµής συσσιτίων>  
           4) Την έγκριση του πρακτικού υπ αριθµ. Πρωτ. 6243/10-4-2014 
αξιολόγησης προσφοράς την οποία και σας διαβιβάζουµε και απ΄ευθείας 
ανάθεση και κατακύρωση της ανωτέρω προµήθεια στον   Σκουριά  Ανδρέα  
σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 6159/8-4-2014  προσφορά του την οποία και σας 
διαβιβάζουµε.  
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
      
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 11/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, την από 
7/4/2014 σχετική Τεχνική Έκθεση, το υπ΄αριθ. Πρωτ. έγγραφο 192924/24-12-
2012 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 240/Ά /12-12-2012), τα 
επιµέρους αιτήµατα του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας και της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης, είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 
3852/10,  του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α 
11389/93 –ΦΕΚ 185/Β΄/1993) και µελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία 
που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 
1. Την Έγκριση της από 7/4/2014 Τεχνικής Έκθεσης και των Τεχνικών 

Προδιαγραφών που συνέταξε το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού του ∆ήµου για την 
προµήθεια τροφίµων και πρώτων υλών για την κάλυψη των αναγκών 
λειτουργίας α) της ∆οµής Παροχής Συσσιτίων του ∆ήµου και β) του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου της Κοινωφελούς Επιχείρησης  για χρονικό 
διάστηµα τριών (3) µηνών. 

2. Την εκτέλεση της προµήθειας «τροφίµων ειδών παντοπωλείου και λοιπών 
αναλωσίµων ειδών» για τις ανάγκες του ∆ήµου Φ.Χ και των νοµικών του 
προσώπων  για ένα τρίµηνο 2014 µε την διαδικασία της απ ευθείας 
ανάθεσης, λόγω του κατεπείγοντος ως αναφέρεται στο σκεπτικό της 
παρούσης, συνολικού ποσού 17.807,78 € (συµπ/νου ΦΠΑ) .  
 

3. Την ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού 9.417,53 € σε βάρος του Κ.Α. 
02.15.6495.001 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 
2014 µε τίτλο < Προµήθεια  τροφίµων και αναλωσίµων για την ανάπτυξη 
δοµής συσσιτίων >.  
 4. Την έγκριση του πρακτικού υπ αριθµ. Πρωτ. 6243/10-4-2014 αξιολόγησης 
προσφοράς, η οποία  διαβιβάστηκε, και την απευθείας ανάθεση και 
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κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας για χρονική διάρκεια τριών (3) µηνών 
από λήψεως της παρούσας στον προµηθευτή κ. Ανδρέα Αλ. Σκουριά, 
Εµπόριο Ειδών ∆ιατροφής και Συναφών Χονδρικώς, Κονίτσης 28-Βριλήσσια, 
σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 6159/8-4-2014  προσφορά του, η οποία βρέθηκε 
σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής Έκθεσης και ανέρχεται 
στο συνολικό ποσό των 17.475,01 € (µε ΦΠΑ 13%) και αναλύεται σε ποσοστό 
έκπτωσης τρία τοις εκατό (3%) επί των τιµών του προϋπολογισµού για τα είδη 
οπωροπωλείου, το ελαιόλαδο και τα κατεψυγµένα είδη (ψάρια) και στο ποσό 
των 9.015,29 € (µε ΦΠΑ 13%) για τα είδη παντοπωλείου. 
 

 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  66/2014 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Αβραµίκου Αναστασία 
 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Τµήµα Προµηθειών και Αποθήκης 
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου 
4. Τµήµα Ταµείου 
5. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
6. Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και 

Αθλητισµού 
7. Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και 

Αθλητισµού 
8. Αντιδήµαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
9. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
10. Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου 
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