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Από το πρακτικό της 10/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 171/2016
«Περί εκτελέσεως της υπηρεσίας παροχής γευμάτων (catering) για την σίτιση των
μαθητών της μαθητικής Εστίας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης».
Στους Μολάους σήμερα στις εννέα (09) του μηνός Αυγούστου 2016, ημέρα της εβδομάδος
Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 10/04.08.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα δέκα πέντε (15) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1.
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
2. Βελιώτης Ευστάθιος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2.
Τραϊφόρος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
3. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμματέας Δ.Σ.
3.
Γεωργακάκου Αικατερίνη
4. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
4.
Δρίβας Θεόδωρος
5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
5.
Κολλιάκος Ιωάννης
6. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
6.
Λεκάκης Δημήτριος
7. Χριστάκος Σταύρος
Αντιδήμαρχος
7.
Μαρούσης Χαράλαμπος
8. Αλειφέρη Παναγιώτα
8.
Πετράκης Χρήστος
9. Βουνελάκης Γεώργιος
9.
Τσαφατίνου Κατερίνα
10. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή
10. Δουμάνη Σοφία
11. Παπαδάκης Πιερρής
11. Κόκκορης Παναγιώτης
12. Σπυριδάκου Θεοδούλη
12. Λυριωτάκης Ιωάννης
13. Κουλουβάκος Βασίλειος
14. Σταθάκης Νεκτάριος
15. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας,
Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ.
Λαμποκάμπου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων,
Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα της ημερήσιας
διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο, ο οποίος είπε τα εξής:
Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εκπονήθηκαν τα αριθ. 114/22-07-2016 τεύχη
προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσίας catering στη Μαθητική Εστία Μολάων για τη σίτιση
των είκοσι (20) περίπου φιλοξενούμενων μαθητών από 12/09/2016 έως 15/06/2017, καθώς ο
Δήμος μας δε διαθέτει τα μέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για τη παροχή της
συγκεκριμένης υπηρεσίας.
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Η δαπάνη της υπηρεσίας έχει προϋπολογισθεί σε 34.392,64 ευρώ, εκ των οποίων τα
27.736,00 ευρώ για αξία υπηρεσιών και 6.656,64 ευρώ για ΦΠΑ 24% που κατανέμεται στα έτη
2016-2017 κατά 14.475.76 ευρώ για το τρέχον έτος 2016 και 19.916,88 ευρώ για το έτος 2017.
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.
Για την εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας ισχύουν οι διατάξεις: του άρθρου 209 παρ.
9 του Ν. 3463/2006 [Κ.Δ.Κ], σε συνδυασμό με την αριθ. 35130/739/10, ΦΕΚ-1291 Β/11-8-10,
απόφαση Υπουργού Οικονομικών, ως προς τα χρηματικά όρια και του άρθρ. 11 του π.δ 28/80.
Εισηγούμαι
Όπως το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του εγκρίνει την εκτέλεση της υπηρεσίας
παροχής γευμάτων (catering) για τη σίτιση των μαθητών της Μαθητικής Εστίας για το διάστημα
από 12/09/2016 έως 15/06/2017, προϋπολογισμού 34.392,64 ευρώ και σύμφωνα με τα αριθ.
114/22-07-2016 τεύχη προδιαγραφών που συντάχθηκαν από την υπηρεσία.
Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και
συμπλήρωση τιμολογίου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με όρους που θα
καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την εκτέλεση της υπηρεσίας παροχής γευμάτων (catering) για τη σίτιση των
μαθητών της Μαθητικής Εστίας για το διάστημα από 12/09/2016 έως 15/06/2017,
προϋπολογισμού 34.392,64 ευρώ, σύμφωνα με τα αριθ. 114/22-07-2016 τεύχη προδιαγραφών
που συντάχθηκαν από την υπηρεσία.
Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και
συμπλήρωση τιμολογίου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με όρους που θα
καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 171/2016.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χαραμή – Νατιώτη Βελιώτης Ευστάθιος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Αλεξάνδρα
Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Χριστάκος Σταύρος Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Ακριβές Απόσπασμα
Παπαδάκης Πιερρής
Η Ειδική Γραμματέας
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Κουλουβάκος Βασίλειος
Σταθάκης Νεκτάριος
Παπαδάκη Ευγενία
Αναγνωστοπούλου Ελένη
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