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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              
 

 

Απόσπασμα από το πρακτικό 36 /  2020 της Οικονομικής Επιτροπής 

 

             Σήμερα, την 22η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη  και 
ώρα 12:00, συνήλθε σε  δια περιφοράς συνεδρίαση, βάσει της ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/ 
126/16316 - 20/9/2020, (Α.Δ.Α.:ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ), «Μέτρα και ρυθμίσεις στο 
πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και το με 
αρ.πρ. 60249/22-9-2020 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, «συνεδριάσεις Δημοτικού 
Συμβουλίου και λοιπών Συλλογικών Οργάνων των Δήμων», η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13965/18-12-

2020 πρόσκληση του Προέδρου της, Σταύρου Πολίτη,  που επιδόθηκε με 
αποδεικτικό (e-mail) στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 & 6 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας για την κάλυψη των αναγκών της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δωρίδος (ΔΗ.Κ.Ε.Δ), 
οικονομικού έτους 2020. 

 

Παρόντες 

1. Πολίτης Σταύρος,  Πρόεδρος  
2. Καγιάς Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

3. Παλασκώνης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος  
4. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ, τακτικό μέλος 

5. Παπαγεωργίου Ελένη,  τακτικό μέλος  
6.    Μπαρμπούτης Ιωάννης, τακτικό μέλος  
7. Ασημάκης Αθανάσιος τακτικό μέλος 

 

Απόντες 

ουδείς 

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.12.25 00:01:47
EET
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     Στην -δια περιφοράς- συνεδρίαση, την τήρηση των πρακτικών 
διεκπεραίωσε η Ευαγγελία Ι. Στρούζα, υπάλληλος του Δήμου Δωρίδος. 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την απαρτία των μελών της, έθεσε υπόψη της 
Ο.Ε. την Εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  

Δωρίδος (ΔΗ.Κ.Ε.Δ), που έχει ως εξής: 

Με το άρθρο 4  της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) ορίζονται τα 

εξής:  

          «1. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. 

τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των 

σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου 

υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των 

νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε 

γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται. 

           2. Οι ανωτέρω προμήθειες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία 

που προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης(ΕΚΠΟΤΑ), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

           3. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες των 

ειδών της παραγράφου 1 του παρόντος, για τις ανάγκες των περιφερειών, των 

ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων πραγματοποιείται εφεξής από τις 

οικείες περιφέρειες. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, 

καταργείται. 

          4. Σύνδεσμοι ΟΤΑ α΄ και β΄βαθμού μπορούν να προμηθεύονται, για τις δικές 

τους ανάγκες, τα είδη της παραγράφου 1 του παρόντος μέσω της διαδικασίας 

ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών οιουδήποτε εκ των δήμων ή περιφερειών που 

τους έχουν συστήσει ή συμμετέχουν σε αυτούς, έπειτα από αίτησή τους και απόφαση 

των οικείων δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων. 

          5. Διαγωνισμοί ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών των παραγράφων 1 και 3 

του παρόντος, για τους οποίους έχει δημοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπογραφεί 

σύμβαση κατόπιν διαγωνισμού ή άλλου νόμιμου τρόπου, ή έχει χορηγηθεί σχετική 

εξουσιοδότηση προς διενέργεια των ανωτέρω, πριν την ισχύ του παρόντος, 
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θεωρούνται νόμιμες και εκτελούνται με τους όρους αυτών, ανεξάρτητα από το 

όργανο που τις υπέγραψε». 

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 

Α΄ 87/7.6.2010): «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που 

αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του 

δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε 

σε επιτροπή του» και σύμφωνα με το άρθρο 72: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι 

όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. 

Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση 

των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από 

εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, 

καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 

προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)». Από το συνδυασμό 

των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης 

των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό 

με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής 

διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά 
ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η 

αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η 

προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά 

επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική 

Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την 
έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 
33/2012). 

Ως γνωστόν οι προμήθειες, τα έργα, οι υπηρεσίες του φορέα μας εκτελούνται με τις 

ίδιες διαδικασίες και διατάξεις που ισχύουν για τους ΟΤΑ.  

Το νομικό μας πρόσωπο χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια α. τροφίμων, β. 

λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών 

υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού 

υλικού, σύμφωνα με το έγγραφο της υπηρεσίας μας που στάλθηκε στις υπηρεσίες 

του δήμου προκειμένου να συνταχθεί η απαιτουμένη μελέτη. Θέτω υπόψη σας τα 

ανωτέρω σχετικά.  

Για τις ανωτέρω προμήθειες έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον  προϋπολογισμό 

του νομικού  προσώπου ως εξής: 
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64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης ( είδη φαρμακείου κλπ) 6.000,00  

και ειδικότερα ως εξής :   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

Τιμή 
ανά 

μονάδα 
μέτρησ

ης  

Συνολική 
τιμή με ΦΠΑ  

1. 
Υλικά άμεσης ανάλωσης ( είδη 
φαρμακείου κλπ ) για Δ.Ε Λιδωρικίου & 
Βαρδουσίων  . 

Τεμ. 1 
 1.000,00 

2. 
Υλικά άμεσης ανάλωσης ( είδη 
φαρμακείου κλπ ) για Δ.Ε Τολοφώνος. Τεμ. 1 

 1.000,00 

3. 
Υλικά άμεσης ανάλωσης ( είδη 
φαρμακείου κλπ ) για Δ.Ε Ευπαλίου. Τεμ. 1 

 1.000,00 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

 

1.Το Άρθρο 40 του Ν.4735/2020, ΦΕΚ Α 197/12-10-2020, «Αρμοδιότητες 
Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α ' και β ' βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
ΟΤΑ α ' βαθμού», που αντικατέστησε το Άρθρο  72 του Ν. 3852/10. 
 

2.Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης  Δωρίδος (ΔΗ.Κ.Ε.Δ). 
 

                         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 

Εγκρίνει τις  παρακάτω αναγραφόμενες προμήθειες, για τις οποίες έχουν 
εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις στον   προϋπολογισμό της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δωρίδος (ΔΗ.Κ.Ε.Δ) ως εξής: 

 

64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης ( είδη φαρμακείου κλπ) 6.000,00  

 

Και ειδικότερα ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

Τιμή 
ανά 

μονάδα 
μέτρησ

ης  

Συνολική 
τιμή με ΦΠΑ  

1. 
Υλικά άμεσης ανάλωσης ( είδη 
φαρμακείου κλπ ) για Δ.Ε Λιδωρικίου Τεμ. 1 

 1.000,00 
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& Βαρδουσίων  . 

2. 
Υλικά άμεσης ανάλωσης ( είδη 
φαρμακείου κλπ ) για Δ.Ε Τολοφώνος. Τεμ. 1 

 1.000,00 

3. 
Υλικά άμεσης ανάλωσης ( είδη 
φαρμακείου κλπ ) για Δ.Ε Ευπαλίου. Τεμ. 1 

 1.000,00 

 

Το μέλος Ασημάκης Αθανάσιος ψηφίζει λευκό. 

 

          Η  απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  251 / 2020. 

 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφθηκε ως ακολούθως : 
 

Ο Πρόεδρος                        Η υπάλληλος                             Τα μέλη 

                             ( υ π ο γ ρ α φ έ ς ) 
 

Ακριβές      Αντίγραφο 

                              Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

                ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
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	Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την απαρτία των μελών της, έθεσε υπόψη της Ο.Ε. την Εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δωρίδος (ΔΗ.Κ.Ε.Δ), που έχει ως εξής:

