ΑΔΑ: ΩΛΙ8ΩΞ1-Λ0Χ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Digitally signed by
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
INFORMATICS
INFORMATICS
AGENCY
DEVELOPMEN DEVELOPMENT
Date: 2016.05.10 11:51:28
EEST
T AGENCY
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Reason:
Location: Athens

Απ’ ευθείας ανάθεση Προμήθειας Τροφίμων
και ειδών Παντοπωλείου, για το Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΟΚΜΕΠΑ, λόγω κατεπείγοντως.
Αριθμός Απόφασης: 69
Χολαργός σήμερα την 27η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη ώρα 09.30 και στο κατάστημα του
Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 22-4-2016, συνήλθε
σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :
Παρόντες

Απόντες

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη – Πρόεδρο
Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.
Βασιλική Μπουφούνου
Χρύσα Παρίση
Αγλαϊα Σουρανή
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Νικόλαος Αποστολόπουλος
Ιωάννης Κεχρής.
Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας

Διαπιστώθηκε Απαρτία, δεδομένου ότι, επί συνόλου εννέα (9) μελών, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) και απόντα
τρία (3).
Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
H Πρόεδρος , εισηγούμενη το θέμα, είπε :
Σας κάνουμε γνωστό ότι το 2015 ο Δήμος διενήργησε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την κάλυψη των αναγκών
του καθώς και του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ) έτους 2015-2016 σε τρόφιμα και σε γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού. Ο διαγωνισμός
για την συνολική προμήθεια διενεργήθηκε από το Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις της από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’ 240) Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 και οι συμβάσεις που υπεγράφησαν με τους αναδόχους έχουν
διάρκεια έως 16-9-2016.
Επειδή όμως οι απαιτήσεις για τρόφιμα στο ΔΟΚΜΕΠΑ αυξήθηκαν, λόγω των επιπλέον εγγραφών, με αποτέλεσμα να
μην επαρκούν τα τρόφιμα και τα είδη παντοπωλείου έως τη λήξη της σύμβασης, το Δ.Σ. του ΔΟΚΜΕΠΑ αποφάσισε τη
διενέργεια της προμήθειας, με απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, στην εταιρεία «Ανδρέας Σκουριάς εμπόριο ειδών διατροφής και συναφών χονδρικώς» έως του ποσού € 19.000.
Η διαδικασία για το νέο διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για τα έτη 2016 – 2017 του Δήμου και του ΝΠΔΔ έχει
ξεκινήσει, αλλά απαιτείται χρόνος μέχρι την ολοκλήρωσή του.
Το ΔΣ του ΔΟΚΜΕΠΑ προχώρησε στη λήψη της υπ’ αριθ. 90/2016 απόφασης, σύμφωνα με την οποία ενέκρινε τη
δαπάνη και τη δέσμευση πίστωσης, ποσού € 19.000 για την απευθείας ανάθεση των ειδών διατροφής στην εταιρεία «Ανδρέας
Σκουριάς - εμπόριο ειδών διατροφής και συναφών χονδρικώς» και απέστειλε στο Δήμο την υπ’ αριθ. 90/2016 απόφαση
και σχετική εισήγηση, προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 41731/22962/46-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται όπως η Οικονομική Επιτροπή αποφασίσει:
α. τη διενέργεια της προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, λόγω του κατεπείγοντος και έως τη λήξη των τρεχουσών συμβάσεων ποσού έως € 19.000 και
β. την ανάθεση της ως άνω προμήθειας στην εταιρεία «Ανδρέας Σκουριάς - εμπόριο ειδών διατροφής και συναφών
χονδρικώς».
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :
-Την εισήγηση της προέδρου
-Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
α. Τη διενέργεια της προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, λόγω του κατεπείγοντος και έως τη λήξη των τρεχουσών συμβάσεων ποσού έως € 19.000,00
και
β. Την ανάθεση της ως άνω προμήθειας στην εταιρεία «Ανδρέας Σκουριάς - εμπόριο ειδών διατροφής και
συναφών χονδρικώς».

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.
Βασιλική Μπουφούνου
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Χρύσα Παρίση

4. Αγλαϊα Σουρανή
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

