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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 12ης/16-6-2015 τακτικής 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 2ο : Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια Τροφίμων, για 
την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου».

Στo Δημαρχείο  Αγιάς,  σήμερα  Τρίτη  16/6/2015,  ώρα  10:30  π.μ.,  συνήλθε  σε  δημόσια  τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 5903/12-6-
2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Αντώνη Γκουντάρα, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα 
του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω έξι (6) μέλη: 

Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος
3. Μάρκου Σωτήριος 4. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος
5. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος 6. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό Μέλος

Απόντες
7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος
κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  τα  πρακτικά  της  οποίας  τήρησε  ο  υπάλληλος,  του  Τμήματος 
Διοικητικών Υπηρεσιών, Ιωάννης Μπουρνάκας.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν  και  παραβρέθηκαν  ο Προϊστάμενος  του Τμήματος  Κοινωνικής  Προστασίας, 
Παιδείας  και  Πολιτισμού  κ.  Θεόδωρος  Γκασδράνης  και  η  υπάλληλος  του  Τμήματος  Οικονομικών 
Υπηρεσιών κα Ιωάννα Πολυμέρου. 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:

Θέμα 2ο : Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια:  «Προμήθεια Τροφίμων, για  
την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου».

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε η υπάλληλος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κα Ιωάννα Πολυμέρου, 
που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
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«Με την ΚΥΑ Δ22/οικ. 17464/550/24.04.2015 (ΦΕΚ 784/05.05.2015 τεύχος Β’) «Ανάθεση οργάνωσης και  
λειτουργίας Παιδικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους», ανατέθηκε στο  
Δήμο μας η οργάνωση και λειτουργία της Κατασκήνωσης Αγιάς Παρασκευής Στομίου.

Για την λειτουργία της Κατασκήνωσης Αγιάς Παρασκευής Στομίου υπάρχει η ανάγκη από την προμήθεια:  
«Προμήθεια  Τροφίμων,  για  την  κάλυψη των αναγκών της  Δημοτικής  Κατασκήνωσης  Αγίας  Παρασκευής  
Στομίου» της οποίας ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 59.000,00€ με τον ΦΠΑ. 

Με  την  υπ’  αριθμ.  105/2015  (ΑΔΑ:  ΩΖΡΝΩ6Ι-9Μ5)  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Αγιάς  
τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2015 ώστε να εγγραφούν οι πιστώσεις που απαιτούνται  
για  τη  διενέργεια  της  προμήθειας:  «Προμήθεια  Τροφίμων,  για  την  κάλυψη  των  αναγκών της  Δημοτικής  
Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου». Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και η διενέργεια της ανωτέρω  
προμήθειας.

Με την υπ’ αριθμ. 98/2015 (ΑΔΑ: Ω9Φ5Ω6Ι-Τ16) απόφασή μας διατέθηκαν οι απαιτούμενες πιστώσεις που  
αφορούν στη διενέργεια της προμήθειας: «Προμήθεια Τροφίμων, για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής  
Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου».

Το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών,, Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αγιάς, συνέταξε την υπ’ αριθμ. 1/2015  
μελέτη με τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και το σχέδιο της διακήρυξης του δημόσιου πρόχειρου  
διαγωνισμού  για  την  προμήθεια:  «Προμήθεια  Τροφίμων,  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  Δημοτικής  
Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου».

Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  παραπάνω  εισηγούμαστε  την  έγκριση  της  παραπάνω  προμήθειας  με  Δημόσιο  
Πρόχειρο Διαγωνισμό, καθώς και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης». 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
- την εισήγηση της υπαλλήλου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κας Ιωάννας Πολυμέρου,
- τις  διατάξεις  του Π.Δ. 60/2007  «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας  περί κρατικών προμηθειών  

προς το Κοινοτικό Δίκαιο»,
- την  Απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών  11389/8.3.1993  «Ενιαίος  Κανονισμός  Προμηθειών 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
- τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
- τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας),
- τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση Δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στο νομαρχιακό  

και τοπικό τύπο και λοιπές διατάξεις»,
- τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

– Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων»,
- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 113/2010,
- τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική  

ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»,

- τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4013/2011 «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» 
(ΦΕΚ 204Α/2011),

- τις διατάξεις του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/19.03.2015 τεύχος Α) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων 
για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών  
οργάνων και λοιπές διατάξεις»,

- το υπ’ αριθμ. 23577/712/26-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας για την παροχή επιχορήγησης για την κάλυψη 
των αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου,

- την υπ’ αριθμ.  105/2015 (ΑΔΑ: ΩΖΡΝΩ6Ι-9Μ5)απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με την 
οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η διενέργεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας 
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της Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου προϋπολογισμού δαπάνης 59.000,00€ με 
τον ΦΠΑ.

- την υπ’ αριθμ. 98/2015 (ΑΔΑ: Ω9Φ5Ω6Ι-Τ16) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία έχει 
γίνει η διάθεση της σχετικής πίστωσης

- την με αριθμό 01/2015 σχετική μελέτη με τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκε από το Τμήμα 
Οικονομικών Υπηρεσιών,, Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αγιάς και το σχέδιο της διακήρυξης του 
δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού,

και μετά από συζήτηση 

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο:  «Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη 
των αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου του Δήμου Αγιάς», όπως 
αυτές συντάχθηκαν από το Τμήμα  Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προμηθειών, με την υπ’ αριθμ.  
1/2015 μελέτη και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

2. Εγκρίνει την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας  υπηρεσίας με Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό.

3. Καθορίζει τους όρους του Δημόσιου Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για την  
κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου του Δήμου Αγιάς», 
σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξης της  με  αριθμό 1/2015 μελέτης  του Τμήματος  Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Γραφείο Προμηθειών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 99/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας


