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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ''Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής 

Πολιτικής και Παιδείας''

ΘΕΜΑ: Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για προμήθεια ειδών 

τροφίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Οργανισμού με την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης

Σήμερα, 20 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 2.μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 
Χανίων  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Ν.Π.Δ.Δ. 
Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π,   ύστερα  από  την  4790/13-11-2014  πρόσκληση  του  Προέδρου  του 
Διοικητικού  Συμβουλίου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  στα  μέλη  του  Δ.Σ.,  σύμφωνα  με  το 
άρθρο 67 του Ν.3852/2010,  για  λήψη απόφασης στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο Δεκαπέντε (15) μελών βρέθηκαν 
παρόντα   τα  μέλη:  Βλαχάκης Μιχάλης Πρόεδρος  Δ.Σ ,   Αλιφιεράκη - Ανδρουλάκη 
Ελευθερία,   Αποστολάκη  -  Σαρικάκη  Γεωργία,   Κουρούσης  Χαράλαμπος 
αναπληρωματικό  μέλος  του  Βουλγαρίδη  Μηνά,  Σαματάς  Ευάγγελος  αναπληρωματικό 
μέλος της  Πατελάκη Ελένης, Γιαννουλάκης Γεώργιος,  Κατσιγαράκη - Κνιθάκη Ελένη , 
Κοκκινάκη – Κλεινάκη Ελένη ,  Ρουμελιωτάκης Σταύρος,   Πατινιωτάκης  Ιωάννης , 
Καλογεράκης   Παναγιώτης  και    Κοντογιάννη  Μαρία.  Απόντων  των  Χατζηδάκη  - 
Μιχαηλάκη Χρυσής ,  Λουτσέτη  Χαράλαμπου και  Καλιτσουνάκη Μαρίας.

Τα  πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π κ. Φουντουλάκη Μαρία.

Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε σε συνέχεια του  2ου  θέματος  της  ημερήσιας διάταξης 
και είπε τα εξής:  Ο ΔΟΚΟΙΠΠ έχει υπό την εποπτεία του 9 Παιδικούς Σταθμούς και 1 
Βρεφικό  στους  οποίους  φιλοξενούνται  καθημερινά  470  νήπια  και  βρέφη,  τα  οποία 
σιτίζονται με πρωινό δεκατιανό και μεσημεριανό. Σύμφωνα με το ν. 4111/2013( ΦΕΚ 18/ 
Α΄)  η  προμήθεια  τροφίμων  και  λοιπών  αναλωσίμων  ειδών  παντοπωλείου  διεξάγεται 
εφεξής  από το Δήμο Χανίων για όλα τα νομικά του πρόσωπα. Τον Σεπτέμβριο 2014 
ύστερα από την 948/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων και 
την  με  αρ.  πρωτ.  2144/3-9-2014  απόφαση  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Κρήτης 
εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση τροφίμων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ύστερα 
από την με αρ. πρωτ. 57625/21-7-2014 απάντηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Χανίων, το οποίο ενημέρωνε ότι ο δημόσιος διεθνής διαγωνισμός επαναπροκηρύχθηκε 
για τις 19-8-2014 για τα είδη παντοπωλείου, κατεψυγμένα ψάρια και είδη ιχθυοπωλείου 
νωπά, είδη αρτοποιείου και γάλα για τις ανάγκες του προσωπικού και δεν ήταν δυνατόν 
να προβλεφθεί το χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωσή του. 

Επιπρόσθετα η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία διαβιβάστηκε για 
έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης αναφέρει ότι προμήθεια αυτή δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες. Το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι το τέλος 
της  σύμβασης  με  τους  προμηθευτές  εκπνέει  και  η  υπ’  αριθ.  πρωτ.  85837/14-11-14 
απάντηση  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  σε  αίτημά  μας  γύρω  από  το  πότε  θα 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαγωνισμού, αναφέρει ότι το χρονικό διάστημα που 
απαιτείται  για  την  ολοκλήρωση  των  διαδικασιών  και  την  υπογραφή  της  σχετικής 
σύμβασης, δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί καθώς η έκβαση του διαγωνισμού εξαρτάται 
από τη συμμετοχή υποψηφίων προμηθευτών, την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, τις 

1

14REQ002435322 2014-11-28

ΑΔΑ: 74ΔΑΟΚΛΧ-5ΧΧ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.11.27 12:39:42
EET
Reason:
Location: Athens



ενδεχόμενες ενστάσεις ή προσφυγές που μπορεί να προκύψουν, τα εμπλεκόμενα όργανα 
για την λήψη των σχετικών αποφάσεων τους προβλεπόμενους ελέγχους προσυμβατικά, 
καθώς και την απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το αν 
η συγκεκριμένη διαδικασία διαπραγμάτευσης πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά με την χρήση 
του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τον Ν.4155/2013.
Παρακαλώ για την έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης .
Η  δαπάνη  για  την  προμήθεια  έχει  προϋπολογιστεί  ενδεικτικά  στο  ποσόν  των 
33.990,73 € για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και 1.397,53 € για γάλα για τις 
ανάγκες του προσωπικού.
Η δαπάνη θα κατανεμηθεί στα οικονομικά έτη 2014 και 2015 ως ακολούθως:
1.  Στο  έτος  2014  ποσό  6.000,00  €  σε  βάρος  ΚΑ  15-6481.001  με  τίτλο  «Τρόφιμα 
Παιδικών Σταθμών» και ποσό 180,86 € σε βάρος ΚΑ 15-6063 με τίτλο «Λοιπές παροχές 
σε είδος».
2.  Στο έτος 2015 ποσό 27.990,73 € για τους Παιδικούς Σταθμούς και ποσό 1.216,67 € για 
το γάλα του προσωπικού σε βάρος των συνεχιζόμενων ΚΑ
Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ολόκληρης της ανάληψης υποχρέωσης εντός του τρέχοντος 
οικονομικού  έτους,  αυτή  θα  ανατραπεί  μετά  από  σχετική  ανακλητική  απόφαση  του 
διατάκτη  για  ολική  διαγραφή  του  ποσού  που  δεσμεύτηκε.  Με  την  έναρξη  του 
οικονομικού έτους 2015 και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης θα 
δεσμευτεί με νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση με το μη εκτελέσιμο μέρος 
της ανάληψης πίστωση που ανατρέπεται σύμφωνα με τα παραπάνω.

                         Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών 
 ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ  

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις  τα σχετικά  άρθρα του  Ν. 3463/06 και του Ν.  3852/2010  
                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει την  δαπάνη και διαθέτει πίστωση  ποσού  33.990,73 € για τις ανάγκες 
των  Παιδικών  Σταθμών  και  1.397,53  €  για  γάλα  για  τις  ανάγκες  του 
προσωπικού,σύμφωνα με το σκεπτικό  της απόφασης. 

Η δαπάνη θα κατανεμηθεί στα οικονομικά έτη 2014 και 2015 ως ακολούθως:
1.  Στο  έτος  2014  ποσό  6.000,00  €  σε  βάρος  ΚΑ 15-6481.001  με  τίτλο  «Τρόφιμα 
Παιδικών  Σταθμών»  και  ποσό  180,86  €  σε  βάρος  ΚΑ 15-6063  με  τίτλο  «Λοιπές 
παροχές σε είδος».
2.  Στο έτος 2015 ποσό 27.990,73 € για τους Παιδικούς Σταθμούς και ποσό 1.216,67 € 
για το γάλα του προσωπικού σε βάρος των συνεχιζόμενων ΚΑ
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 182/2014

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο Πρόεδρος                                                          

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

          Τα  Μέλη                                                      

1. ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ – ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ      7.  ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΚΛΕΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
2. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ                   8.  ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3.  ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                9.  ΠΑΤΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4.  ΣΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                         10.  ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                 11.  ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
6.  ΚΑΤΣΙΓΑΡΑΚΗ ΚΝΙΘΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
                                                                                         Ακριβές αντίγραφο
                                                                                     Η Γραμματέας του Δ.Σ  
                                                                                       Φουντουλάκη Μαρία 

2

14REQ002435322 2014-11-28

ΑΔΑ: 74ΔΑΟΚΛΧ-5ΧΧ


