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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 16ης  Τακτικής  Συνεδρίασης Έτους 2022  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μεταμόρφωσης Αττικής 

 
   Αριθμός Απόφασης  59/2022 

Θέμα 

Ανάθεση της χορήγησης διατακτικών  προμήθειας αναγκαίων ειδών διατροφής σε άπορους κατοίκους του 
Δήμου Μεταμόρφωσης για τις εορτές του Πάσχα του έτους 2022 

 
 Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα 13 Απρίλιου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό 
Συμβούλιο συνήλθε σε δια περιφοράς Τακτική Συνεδρίαση  εφαρμόζοντας την 426/2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις προβλέψεις του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν. 3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, που κοινοποιήθηκε 
νόμιμα στις 08/4/2022. 
 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι τα ονόματα παρόντων στη δια περιφοράς 
συνεδρίαση   ως εξής:  
 
Παρόντες: Αδαμίδης Αδάμ, Αναστασόπουλος Δημήτριος, Αντωνοπούλου Χριστίνα, Βάγγερ Χρήστος, Γαρούφος 
Ευάγγελος, Γεροστάθης Νεκτάριος, Ζυγούνας Νικόλαος, Ηλιόπουλος Γεώργιος, Καλαντζή Αγγελική, Καραβάκος 
Βασίλειος, Κολοβός Κωνσταντίνος, Λουσίδης Παναγιώτης, Μακρίδης Παναγιώτης, Μολύβας Γρηγόριος Μπάλτας 
Ιωάννης, Νάνος Σάββας, Νικολοπούλου Χαρίκλεια, Παπαδόπουλος Φώτης, Πατέλη Νικολέττα, Πεπαρίδης 
Δημήτριος, Πετρόπουλος Γεώργιος, Σαριδάκης Στυλιανός, Σκοπελίτη Δήμητρα, Σφυρής Θεόδωρος, Τσεβά 
Δήμητρα,  Τσίκνας Δημήτριος, Χρονόπουλος Γεώργιος. 
  
Απόντες: Ουδείς. 

 
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι επί 

συνόλου 27 μελών, βρέθηκαν παρόντες 27, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται σε συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευστράτιος Αντ. Σαραούδας, μετά από πρόσκληση καθώς και 
η υπάλληλος του Δήμου Άννα-Μαρία Γεωργία Καρανίκα, για την τήρηση των πρακτικών.  
 H Πρόεδρος εισάγει για συζήτηση το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης περί «Ανάθεσης της χορήγησης 
διατακτικών  προμήθειας αναγκαίων ειδών διατροφής σε άπορους κατοίκους του Δήμου Μεταμόρφωσης για 
τις εορτές του Πάσχα του έτους 2022» και αναφέρει στο σώμα την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που έχει ως εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 4483/17 
(ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε εκ νέου από την παρ. 2 του άρθρου 58 του N.4795/21 (ΦΕΚ 
62/17.04.2021 τεύχος Α'), το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφαση του, επιτρέπεται - σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης - να χορηγεί σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους 
του Δήμου είδη διαβίωσης, περίθαλψης ή χρηματικά βοηθήματα. Τα βοηθήματα αυτά είναι αφορολόγητα, δεν 
υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς 
Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, Ο.Τ.Α. και νομικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα 
εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα». Ως 
είδος διαβίωσης μπορεί να χαρακτηριστεί, μεταξύ άλλων, η χορήγηση δωροεπιταγών. Επιπλέον, με το άρθρο 37 
παρ. 2 εδαφ.β περ. αα του Ν. 3801/2009 επιτρέπεται η περιοδική ενίσχυση άπορων δημοτών με είδη ένδυσης, 
παροχή φαρμάκων και διατακτικών προμήθειας αναγκαίων ειδών για τη διατροφή τους κατά τις εορτές 
Χριστουγέννων, νέου έτους και Πάσχα. 

Βάσει των παραπάνω, με την υπ’ αρ. 40/2022 (ΑΔΑ: Ρ6ΙΧΩΚΒ-9Α7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
εγκρίθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση  δωροεπιταγών σε άπορους 
κατοίκους κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα 2022, όπως αυτά καθορίζονται στην υπ’ αρ. 7/2022 απόφαση 
της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων & Πρόνοιας του Δήμου. Στη συνέχεια, με την υπ’ αήρ. 92/2022 (ΑΔΑ: 
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ΨΔΚΘΩΚΒ-6ΨΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η κατάσταση των οικονομικά αδύναμων 
κατοίκων του Δήμου μας, όπως αυτή έχει συνταχθεί με την υπ’ αρ. 8/2022 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών 
Υποθέσεων & Πρόνοιας του Δήμου και στους οποίους θα χορηγηθούν τριακόσιες σαράντα (340) δωροεπιταγές 
των 50,00€. 

Το συνολικό κόστος των διατακτικών προμήθειας αναγκαίων ειδών διατροφής προβλέπεται ότι θα 
ανέλθει στο ποσό των 17.000,00€ (340 δωροεπιταγές Χ 50,00€ έκαστη =17.000,00€) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 
00.6733 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, σε βάρος του οποίου διατέθηκε ισόποση πίστωση με την 
υπ’ αρ. 466/2022 (ΑΔΑ:6ΩΕΤΩΚΒ-ΑΟΜ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ). 
 Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών απέστειλε την με αρ. πρωτ. 14617/08-04-
2022 πρόσκληση ενδιαφέροντος στα Super Market: ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ,  Σκλαβενίτης, MARKET IN, METRO ΑΒΕΕ 
και Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίστηκε η Τετάρτη, 13-04-2022 και ώρα 15:00 μ.μ.  
 Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε να αξιολογήσετε τις προσφορές που θα υποβληθούν μέχρι 
την Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022 και ώρα 15:00μ.μ. και να αποφασίσετε για την εταιρεία στην οποία θα ανατεθεί 
η έκδοση των εν λόγω διατακτικών. 
 

 
 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο 

αφού άκουσε την Πρόεδρό του και λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 

4483/17 & όπως τροποποιήθηκε εκ νέου από την παρ. 2 του άρθρου 58 του N.4795/21. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 2 εδαφ.β περ. αα του Ν. 3801/2009. 
4. Την υπ’ αρ. 40/2022 (ΑΔΑ: Ρ6ΙΧΩΚΒ-9Α7)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
5. Την υπ΄αρ. 7/2022 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων & Πρόνοιας του Δήμου. 
6. Την υπ’ αρ. 92/2022 (ΑΔΑ: ΨΔΚΘΩΚΒ-6ΨΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
7. Την με αρ. πρωτ. 14617/08-04-2022 πρόσκληση ενδιαφέροντος. 
8. Την με αρ.πρωτ. 14959/13-4-2022 προσφορά της εταιρείας «METRO ΑΕΒΕ». 
9. Την με αρ.πρωτ. 14882/13-4-2022  προσφορά της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

Α.Ε.Ε.». 
10. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 
11. Τα στοιχεία του φακέλου. 
12. Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου. 
13. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων, των δημοτικών συμβούλων, τη διαλογική συζήτηση 

και ανάγνωση εγγράφων κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά. 
 
 

 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 

 Εγκρίνει τη χορήγηση τριακοσίων σαράντα (340) διατακτικών προμήθειας αναγκαίων ειδών σε 
οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου, για τις εορτές του Πάσχα έτους 2022. 
 Αναθέτει στην εταιρεία «METRO ΑΕΒΕ» την προμήθεια ειδών διατροφής μέσω δωροεπιταγών, έναντι του 
ποσού των #17.000,00€ (340 δωροεπιταγές Χ 50,00€ εκάστη =17.000,00€) σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 
14959/13-4-2022 προσφορά της εταιρείας «METRO ΑΕΒΕ», η οποία θεωρείται συμφέρουσα για τον Δήμο. 
 Εγκρίνει το ποσό των 17.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6733 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων 
σε άπορους δημότες» για την αντιμετώπιση της δαπάνης που θα προκύψει.    
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Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  59 
 

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται: 

 
 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                                                          Τα μέλη 
             Δήμητρα Σκοπελίτη                                                              
 
 

          
                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αδαμίδης Αδάμ 

Αναστασόπουλος Δημήτριος 

Αντωνοπούλου Χριστίνα  

Βάγγερ Χρήστος 

Γαρούφος Ευάγγελος 

Γεροστάθης Νεκτάριος 

Ζυγούνας Νικόλαος 

Ηλιόπουλος Γεώργιος 

Καλαντζή Αγγελική 

Καραβάκος Βασίλειος 

Κολοβός Κωνσταντίνος 

Λουσίδης Παναγιώτης 

Μακρίδης Παναγιώτης 

Μολύβας Γρηγόριος 

Μπάλτας Ιωάννης 

Νάνος Σάββας 

Νικολοπούλου Χαρίκλεια    

Παπαδόπουλος Φώτης 

Πατέλη Νικολέττα 

Πεπαρίδης Δημήτριος 

Πετρόπουλος Γεώργιος 

Σαριδάκης Στυλιανός 

Σφυρής Θεόδωρος 

Τσεβά Δήμητρα 

Τσίκνας Δημήτριος 

Χρονόπουλος Γεώργιος 
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