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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αρ. 19ης/2018 Συνεδρίασης  
της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
Αρ. Απόφασης  372/2018  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
για την προµήθεια «swab protein test» 
για τα έξι (6) Τµήµατα Προσχολικής 
Αγωγής µε τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης ποσού 2.120,40 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 

 
Χαλάνδρι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 4η του µήνα Μαΐου του έτους 2018, 
ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 8:30 π.µ., συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ αρ. 15267/30-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
που εστάλη σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, 
για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆. και Ε.Η.∆..  
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 7. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
ΜΕΛΗ: ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (σε αντικατάσταση του τακτικού µέλους κ. Ε. Χριστούλη), 
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ  
 Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 
 
Προσελεύσεις: Ουδείς. 
 
Αποχωρήσεις: Ουδείς. 
 
Ο Πρόεδρος, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του ∆ήµου 
κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 7ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: 
 
Μας υπεβλήθη η υπ΄ αρ. πρωτ. 14909/27-04-2018 εισήγηση από τη ∆ιεύθυνση Προσχολικής 
Αγωγής, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Η ανωτέρω έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης αφορά την προµήθεια «swab protein test» 
για την άµεση αποτίµηση των επιπέδων µόλυνσης µετά τον καθαρισµό από υπολείµµατα 
τροφίµων σε εξοπλισµό και επιφάνειες, για τα έξι (6) Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης Προσχολικής 
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Αγωγής βάσει των οδηγιών που δόθηκαν από την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βορείου Τοµέα Αθηνών.  
Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί  Σταθµοί που παρασκευάζουν και διαθέτουν γεύµα, οφείλουν 
να θεσπίζουν, εφαρµόζουν και διατηρούν διαδικασίες βάσει των αρχών HACCP (Hazard 
Analysis & Critical Control Point), δηλαδή ‘Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιµα Σηµεία 
Ελέγχου’. Βάσει των 7 αρχών του HACCP οι υπεύθυνοι των Τµηµάτων Προσχολικής Αγωγής-
Σταθµών είναι υποχρεωµένοι να εξασφαλίζουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις υγιεινής και 
ασφάλειας τροφίµων που παράγουν ή διαχειρίζονται, κάτι το οποίο µπορεί να εξασφαλίσουν µε 
τη βοήθεια του swab test το οποίο βασίζεται σε µία εκτίµηση υπολειµµατικότητας πρωτεΐνης  
όπου το  Pro-tect δίνει µία ένδειξη του επιπέδου υγιεινής µε χρωµατική αλλαγή.  
 Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/TΑ/8-8-2016) και κατόπιν έκδοσης 
σχετικής απόφασης του ∆ηµάρχου για την εκτέλεση αυτής.  
Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 2.120,40€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.:15.6633.02 «Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά 
κλπ)» ποσού 2.120,40€ του προϋπολογισµού του ∆ήµου, Οικονοµικού έτους 2018. 
Έχοντας υπόψη: 
1.Το άρθρο 72, παρ. δ και παρ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», που ορίζει ότι η Οικονοµική 
Επιτροπή αποφασίζει για τη έγκριση των δαπανών, τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού και τον ορισµό των µελών επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών, 
2.Τον Ν.4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως συµπληρώθηκε µε τις 
διατάξεις του Ν.4337/2015 (Α΄ 129), 
3.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α΄147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών» (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, 
4.Το Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/ΤΑ/05-08-2016), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
5.Τον προϋπολογισµό του Ο.Ε. 2018 του ∆ήµου Χαλανδρίου, 
6.Τις εξασφαλισµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού τρέχοντος έτους 2018 του ∆ήµου σε 
βάρος του Κ.Α.:15.6633.02 «Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ)»  
7.Την υπ΄ αριθµ 1036/23-4-2018. Π.Α.Υ. σε βάρος του Κ.Α.:15.6633.02 ποσού  2.120,40€ 
8.Το πρωτογενές αίτηµα στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε αριθµό 18REQ002569293 2018-01-22 
9.Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας 
για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και 
τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων 
10.Την ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ 1219/TΒ/4-10-2000) του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης 
∆ικαιοσύνης «Υγιεινή τροφίµων σε συµµόρφωση µε την προς την οδηγία  93/43/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου» 
11. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίµων (για όλα τα στάδια της τροφικής 
αλυσίδας).  
12. Τον Κανονισµό 2073/05 περί µικροβιολογικών κριτηρίων 
13. Τον Νόµο   µε αριθµ.4235/2014 (ΦΕΚ  32/ΤΑ/11-02-2014) «∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες 
και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των 
τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων» 
14.Την υπ΄αριθµ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (ΦΕΚ 2161/ΤΒ/23-6-2017) Υγειονοµική ∆ιάταξη 
«Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων/ποτών και άλλες 
διατάξεις»  
15. Την υπ΄ αριθµ. Υ1α/Γ.Π./OLK.76785 (ΦΕΚ 3758/ΤΒ/25-10-2017) «Ιατρικός έλεγχος 
προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων στους δηµόσιους και 
ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς». 
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16.Την ανάγκη της υπηρεσίας να εξασφαλίσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις υγιεινής και 
ασφάλειας τροφίµων που παράγουν ή διαχειρίζονται, βάσει των 7 αρχών του HACCP. 
 
Η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.120,40€, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, για την προµήθεια «swab protein test» για τα έξι (6) 
Τµήµατα Προσχολικής Αγωγής, µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον κάτωθι Κ.Α. εξόδων µε την αντίστοιχη ΠΑΥ, του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2018: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 
 

(ΠΑΥ) 

15.6633.02 

Προµήθεια χηµικού 

υλικού (απολυµαντικά, 

χηµικά κλπ)»  
 

2.120,40€ 
1036/23-4-

2018 

 

και έχει καταχωρηθεί πρωτογενές αίτηµα στο ΚΗΜ∆ΗΣ  µε αριθµό 18REQ002569293 2018-01-

22. 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) καθώς και τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας.  

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή Χαλανδρίου 
αποφασίζει οµόφωνα 

 
την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.120,40€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%, για την προµήθεια «swab protein test» για την άµεση αποτίµηση των επιπέδων 
µόλυνσης µετά τον καθαρισµό από υπολείµµατα τροφίµων σε εξοπλισµό και επιφάνειες, για τα 
έξι (6) Τµήµατα Προσχολικής Αγωγής, µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον κάτωθι Κ.Α. εξόδων µε την αντίστοιχη ΠΑΥ, του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2018: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 
 

(ΠΑΥ) 

15.6633.02 

Προµήθεια χηµικού 
υλικού (απολυµαντικά, 
χηµικά κλπ)»  

 

2.120,40€ 
1036/23-4-

2018 

 

και έχει καταχωρηθεί πρωτογενές αίτηµα στο ΚΗΜ∆ΗΣ  µε αριθµό 18REQ002569293 2018-01-

22. 
 

Τα σχετικά χρηµατικά εντάλµατα θα εκδοθούν επ’ ονόµατι των δικαιούχων προς είσπραξη. 
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Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 372/2018. 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:                 
              
                Χαλάνδρι, 4/5/2018 
                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

             ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
                ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, 
ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, 
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΠΡΑΣΣΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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