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Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ :
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών
διατροφής για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών
που φιλοξενούνται στους σταθμούς του
Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση και με την
διαδικασία του κατεπείγοντος.
Αριθμός Απόφασης:
148
Χολαργός σήμερα την 5η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα ώρα 10.00 π.μ. και στο
κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 19-2016, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :
Παρόντες

Απόντες

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

Βασιλική Μπουφούνου
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Γιώργος Ρεμούνδος.
Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας.

Διαπιστώθηκε Απαρτία, δεδομένου ότι, επί συνόλου εννέα (9) μελών, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) και απόντα
τέσσερα (4) Τακτικά.
H Πρόεδρος, είπε ότι το παρόν θέμα εισάγεται ως ΕΚΤΑΚΤΟ και, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, απαιτείται
η σύμφωνη γνώμη της Οικ. Επιτροπής, προκειμένου και να συζητηθεί ως ΕΚΤΑΚΤΟ και προταχθεί των θεμάτων
ημερήσιας διάταξης.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, όπως το παρόν θέμα συζητηθεί ως
ΈΚΤΑΚΤΟ και προταχθεί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
Ακολούθως, η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, είπε :
Οι ανάγκες για είδη διατροφής – συσσιτίων των Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής
Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου-Χολαργού καλύπτονται από τους αναδόχους που προέκυψαν από τον
διαγωνισμό που διενήργησε το 2015 ο Δήμος Παπάγου- Χολαργού και οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τους
αναδόχους έχουν διάρκεια από 16-9-2015 έως 16-9-2016.
Η διαδικασία νέου διαγωνισμού από τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού έχει ξεκινήσει και βρίσκεται στο στάδιο να
ανοιχτούν οι φάκελοι οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων ενώ σε δύο ομάδες (είδη αρτοπωλείου και είδη
οπωρολαχανοπωλείου) δεν έχουν κατατεθεί φάκελοι συμμετοχής οπότε και θα καθυστερήσει αρκετά η ανακήρυξη των
νέων αναδόχων .
Από τα ανωτέρω, τίθεται ζήτημα μείζονος σημασίας για το νομικό μας πρόσωπο, καθώς με την λήξη των
συμβάσεων στις 16-9-2016 θα επιφέρει σημαντικά προβλήματα στην λειτουργία των Παιδικών Σταθμών. Κατά συνέπεια
η διοίκηση και οι υπηρεσίες του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να
μην παρατηρηθούν τέτοιου είδους φαινόμενα.
Σύμφωνα με το σκεπτικό του νομικού συμβουλίου του κράτους, όπως αυτό αποτυπώνεται στην υπ’ αριθ.164/2007
γνωμοδότηση του η οποία έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αριθ. 38/31-05-2007 εγκύκλιό του,
η διάταξη στην οποία αναφέρεται η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ν’ αποφασίζει για τις περιπτώσεις
απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά
επείγουσες περιπτώσεις είναι ευρύτερη στην διατύπωσή της και έχει εφαρμογή θεωρητικά σε κάθε περίπτωση που θα
κριθεί εξαιρετικά επείγουσα η απευθείας ανάθεση και όχι μόνο σε περιπτώσεις θεομηνίας, ανωτέρας βίας κ.α. τις οποίες
προφανώς καταλαμβάνει.
Τέλος, σύμφωνα με το από 4-6-2015 και με αριθμ.πρωτ. 41731/22962 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής αρμόδιο όργανο για τέτοιες αναθέσεις είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από ενδελεχή έρευνα και μελέτη της ισχύουσας κείμενης νομοθεσίας, η
μόνη λύση για την σίτιση των παιδιών των παιδικών σταθμών που φιλοξενούνται από το Νομικό Πρόσωπο, είναι η
διενέργεια της προμήθειας με απευθείας ανάθεση με την διαδικασία του κατεπείγοντος, μέχρι την ανακήρυξη των
νέων αναδόχων και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
Προς τούτο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. « Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής
Αγωγής Παπάγου-Χολαργού» (ΔΟΚΜΕΠΑ), έλαβε την υπ’ αριθ. 162/2-9-2016 Απόφαση / Γνωμοδότηση, με την οποία
εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή :
Την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών που
φιλοξενούνται στους σταθμούς του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. με απευθείας ανάθεση και με την διαδικασία του κατεπείγοντος
ποσού ύψους 45.000€ από τον κωδικό αριθμό δαπάνης 648101 με περιγραφή «ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ»
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, ως εξής:
1.

Στην εταιρία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ»
που έχει την έδρα της επί της οδού Κονίτσης αριθ. 28 στα Βριλήσσια Αττικής, με Α.Φ.Μ. 031275077 και
υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου αναθέτουμε την προμήθεια ειδών παντοπωλείου, ελαιόλαδου,
ιχθυοπωλείου και οπωροπωλείου μέχρι ποσού 30.000,00 €.
Στον ελεύθερο επαγγελματία «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ» που έχει την έδρα του στην συμβολή
των οδών Α. Παπανδρέου και Σωκράτους 1 στο Χαλάνδρι, με Α.Φ.Μ. 12147502 και υπάγεται στην Δ.Ο.Υ.
Χαλανδρίου αναθέτουμε την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου μέχρι του ποσού των 9.000,00 €.

2.

3.

Στην εταιρία «ΤΣΟΥΚΑ ΑΡ. – ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤ. Ο.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ», που έχει την έδρα
της επί της οδού Παλλάδος Αθηνάς 28 & Ελαίων 6, Παλλήνη με Α.Φ.Μ. 99943250 και υπάγεται στην Δ.Ο.Υ.
Παλλήνης αναθέτουμε την προμήθεια ειδών αρτοπωλείου μέχρι του ποσού των 6.000,00 €.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της
-

Την εισήγηση της Προέδρου.
Την υπ’ αριθ. 162/2-9-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. « Δημοτικός Οργανισμός

-

Την τήρηση της Νομιμότητας.

Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου-Χολαργού» (ΔΟΚΜΕΠΑ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών που
φιλοξενούνται στους σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. με απευθείας ανάθεση και με την διαδικασία του
κατεπείγοντος ποσού ύψους 45.000€ από τον κωδικό αριθμό δαπάνης 648101 με περιγραφή «ΕΞΟΔΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, ως εξής:
1.

2.

3.

Στην εταιρία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ»
που έχει την έδρα της επί της οδού Κονίτσης αριθ. 28 στα Βριλήσσια Αττικής, με Α.Φ.Μ. 031275077 και
υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου αναθέτουμε την προμήθεια ειδών παντοπωλείου, ελαιόλαδου,
ιχθυοπωλείου και οπωροπωλείου μέχρι ποσού 30.000,00 €.
Στον ελεύθερο επαγγελματία «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ» που έχει την έδρα του στην συμβολή
των οδών Α. Παπανδρέου και Σωκράτους 1 στο Χαλάνδρι, με Α.Φ.Μ. 12147502 και υπάγεται στην Δ.Ο.Υ.
Χαλανδρίου αναθέτουμε την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου μέχρι του ποσού των 9.000,00 €.
Στην εταιρία «ΤΣΟΥΚΑ ΑΡ. – ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤ. Ο.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ», που έχει την
έδρα της επί της οδού Παλλάδος Αθηνάς 28 & Ελαίων 6, Παλλήνη με Α.Φ.Μ. 99943250 και υπάγεται στην
Δ.Ο.Υ. Παλλήνης αναθέτουμε την προμήθεια ειδών αρτοπωλείου μέχρι του ποσού των 6.000,00 €.
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Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1.
2.
3.
4.

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Γεωργία Αρβανίτη
Χρύσα Παρίση
Αγλαϊα Σουρανή
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

