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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 11/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την ογδόη (8η) Απριλίου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτρoπή, ύστερα από την 5773/04-04-2014πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το 

άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3., 4. 

Σαράντη Μαρία, 5. Πλιάκος Αστέριος τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κων/νος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε., 2. Θωµάς Καπλάνης, 3. 

Παπανικολάου Ευτυχία τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 4ο  Έγκριση ή µη του πρακτικού για την «Προµήθεια 

τροφίµων» 

 
Αριθµός Απόφασης: 107 

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής και τόνισε ότι λόγοι 

κατεπείγοντος  (άµεση σύµβαση µε προµηθευτή για την προµήθεια τροφίµων παιδικών 

σταθµών) για την λειτουργία των παιδικών σταθµών και των ΚΑΠΗ του ∆ήµου και εκ του 

γεγονότος ότι η γενόµενη δηµοπρασία απέβη άκαρπη (πρώτη διενέργεια διαγωνισµού 7η 

Μαρτίου και δεύτερη διενέργεια διαγωνισµού στις 27 Μαρτίου 2014) επιβάλλουν να συζητηθεί 

το όλο θέµα της απευθείας ανάθεσης παράλληλα µε την έγκριση του από 27-03-2014 

πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια τροφίµων 

των παιδικών σταθµών και των ΚΑΠΗ του ∆ήµου Πολυγύρου ο οποίος απέβη άγονος και 
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ταυτόχρονα να παραπέµψει το θέµα της απευθείας ανάθεσης της προµήθειας τροφίµων, στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπ’όψη της : 1) τα άρθρα 3 παρ. 1 & το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 

11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) απόφασης Υπουργού Εσωτερικών 2)το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10, 

3)τον Ν. 2286/95 ( ΦΕΚ 19/τΑ΄/1995), 4) το Π.∆. 394/96 (ΦΕΚ 226/τΑ΄/1996),  5) την υπ’ αριθ. 

1/2014 µελέτη της ∆/νσης ∆/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών, 6)  την υπ’ αριθ. 34/2014 απόφαση Ο.Ε. 

περί «Έγκριση των όρων διακήρυξης για την προµήθεια τροφίµων», 7) τις από 27-3-2014 και 7-4-

2014  γνωµοδοτήσεις της επιτροπής & µετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει το από 27/03/2014 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για την 

προµήθεια τροφίµων των παιδικών σταθµών και των ΚΑΠΗ του ∆ήµου και παραπέµπει το 

θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη διενέργεια της απευθείας ανάθεσης. 

 

 

 

 
Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  107/ 2014 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  8η Απριλίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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