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ΑΔΑ:4ΑΘ7ΒΕΒ-9
Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 18634/29-04-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 11ης Τακτικής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ.  Απόφασης 153/2011                                                          ΘΕΜΑ
Απόφαση για την εκτέλεση της προμήθειας ειδών για
εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Σήμερα στις 14 Απριλίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την
υπ’ αριθμ. 15875/08-04-2011 επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους
Δημοτικούς Συμβούλους την  08-04-2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ,
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

              Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Δ.Σ., ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Ζορμπά Καλομοίρα, Σταματόπουλος Γεώργιος, Παπαδογιαννάκη Αναστασία,
Τριανταφύλλου Νικόλαος, Κόχυλα Καλλιόπη, Βλάχου Βασιλική, Βερναδάκης Γεώργιος,
Κακούρης Αντώνης, Κανελλόπουλος Γεώργιος, Δαλαμάγκας Δημήτριος, Γρετσίστα Ελένη,
Γραμμένου Μαρία, Κουτσιανάς Πάνος & Αϊβαλιώτης Νικόλαος απεχώρησαν πριν από τη
συζήτηση του 2ου θέματος εκτός  ημερησίας διατάξεως
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος

Δημήτριος  κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης με πρότασή του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη
κατά πλειοψηφία (οι Δ.Σ. κ.κ. Ζορμπά Καλομοίρα, Σταματόπουλος Γεώργιος, Παπαδογιαννάκη
Αναστασία, Τριανταφύλλου Νικόλαος, Κόχυλα Καλλιόπη, Βλάχου Βασιλική, Βερναδάκης
Γεώργιος, Κακούρης Αντώνης, Κανελλόπουλος Γεώργιος, Δαλαμάγκας Δημήτριος, Γρετσίστα
Ελένη, Γραμμένου Μαρία, Κουτσιανάς Πάνος & Αϊβαλιώτης Νικόλαος, έδωσαν αρνητική ψήφο),
ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Απόφαση για την εκτέλεση
της προμήθειας ειδών για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου» λόγω του ότι προκύπτει επείγουσα ανάγκη
για την εκτέλεση της προμήθειας και για την κάλυψη σημαντικότατων αναγκών του Δήμου και των
Υπηρεσιών,

*******************

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο
για συζήτηση το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την απόφαση για την εκτέλεση της
προμήθειας ειδών για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου.

Αφού θέτει υπ’ όψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 16670/14-04-2011 σχετικό έγγραφο της
Οικονομικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Λαμβάνοντας υπόψη :
α) Την υπ’ αριθμ. 109/10-03-2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση πίστωσης
και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις του Δήμου
Ιλίου»,
β) Την υπ’ αριθμ. 99/11-03-2011 Απόφαση Δημάρχου, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια
πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις
του Δήμου Ιλίου» συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας με Φ.Π.Α. 21.860,13€ με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και εγκρίθηκε η με κωδικό Π20/2011 μελέτη που συντάχθηκε
και το σχετικό σχέδιο διακήρυξης που συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Οικονομική
Υπηρεσία.
γ) Την από 21/03/2011 αξιολόγηση της αρμόδιας επιτροπής, βάσει της οποίας προτείνετε α) η
ανάθεση της 1ης Ομάδας ειδών (Εδέσματα) στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΣΟΝΑΚΑ ΚΩΝ. &
ΣΙΑ Ο.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ «ΔΕΛΦΟΙ»» η οποία κατέθεσε πλήρη και σωστά δικαιολογητικά,
σύμφωνα με τα όσα σχετικά απαιτούνται από το 7ο άρθρο της διακήρυξης του παρόντος
διαγωνισμού και το 7ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.) και
οικονομική προσφορά, αξίας 15.191,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. , η οποία συμφωνεί
με τις Τεχνικές Προδιαγραφές β) τον αποκλεισμό του προμηθευτή «PRESS METAL Γ.
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ – Μ. ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ» από την συνέχεια του διαγωνισμού (άνοιγμα οικονομικών
προσφορών) λόγο ότι κατέθεσε μη πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και γ) την παραπομπή του
θέματος, για τις υπόλοιπες προς προμήθεια ομάδες ειδών, που δεν αναδείχθηκε μειοδότης, προς
συζήτηση στην Οικονομική επιτροπή.
δ) Την υπ’ αριθμ. 114/22-03-2011 Απόφαση Δημάρχου, βάσει της οποίας και αφού λήφθηκε
υπόψη του Δημάρχου η αναφερόμενη παραπάνω από 21/3/2011 αξιολόγηση της αρμόδιας
επιτροπής, αποφασίστηκε α) η ανάθεση της 1ης Ομάδας ειδών (Εδέσματα)  στην εταιρεία με την
επωνυμία «ΤΣΟΝΑΚΑ ΚΩΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ «ΔΕΛΦΟΙ»» η οποία κατέθεσε
πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών, και οικονομική προσφορά, αξίας 15.191,50 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. , σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και β) την
παραπομπή του θέματος, για τις υπόλοιπες προς προμήθεια ομάδες ειδών, που δεν αναδείχθηκε
μειοδότης, προς συζήτηση στην Οικονομική επιτροπή.
ε) τη με αριθμό 55/24-6-2009 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση πρακτικού
δημοπρασίας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου»,
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βάσει του οποίου, α) η ανάθεση της 1ης Ομάδας ειδών (Εδέσματα) στην εταιρεία με την επωνυμία
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«ΤΣΟΝΑΚΑ ΚΩΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ «ΔΕΛΦΟΙ»» η οποία κατέθεσε πλήρη
φάκελο των δικαιολογητικών, και οικονομική προσφορά, αξίας 15.191,50 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ. Π. Α. , σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και β) την παραπομπή του θέματος, για τις
υπόλοιπες προς προμήθεια ομάδες ειδών, που δεν αναδείχθηκε μειοδότης, προς συζήτηση στην
Οικονομική επιτροπή και αποφασίστηκε η παραπομπή του θέματος της προμήθειας της 2ης

(μετάλλια)  ,  3ης (Τραπέζια εκδηλώσεων) και 4ης Ομάδας ειδών (Αναλόγιο) στο παρόν Δημοτικό
Συμβούλιο,
στ) Το άρθρο 2 παρ. 13. I. α του νόμου 2286/95 (ΦΕΚ Α' 19) : «Προμήθειες του δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται, η εκτέλεση προμήθειας με
διαδικασία διαπραγμάτευσης, εφόσον κατά τη διενέργεια ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας:
υποβλήθηκαν προσφορές μη κανονικές και υπό τους όρους ότι γα)  κλήθηκαν για διαπραγμάτευση
όσοι υπέβαλαν προσφορές και αξιολογήθηκαν κατά την προηγηθείσα διαδικασία και γβ)  δεν
έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της διακήρυξης.
ζ) Τα άρθρα 3 και 23 της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,  σύμφωνα με τα οποία δύναται  να διενεργηθεί η προμήθεια με
διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (το οποίο επιλέγει και
τους υποψήφιους προμηθευτές) και η οποία πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, στην περίπτωση που
μετά από πρόσκληση σε ανοικτό διαγωνισμό δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά
η) Τη σπουδαιότητα της προμήθειας του θέματος για το Δήμο, καθώς και την ανάγκη εκτέλεσής
της για κάλυψη των αντίστοιχων σημαντικότατων αναγκών του Δήμου και των Υπηρεσιών του,
παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας ειδών για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου με

διαδικασία διαπραγμάτευσης & αναθέτει στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού την αναζήτηση
προσφορών για την 2η ομάδα (μετάλλια), από την εταιρεία : PRESS METAL Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ –
Μ. ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ Ο.Ε., για την 3η ομάδα (τραπέζια εκδηλώσεων) από την εταιρεία Γ. & Ι.
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. και για την 4η ομάδα (αναλόγιο) από την εταιρεία Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Ζορμπά Καλομοίρα, Σταματόπουλος Γεώργιος, Παπαδογιαννάκη Αναστασία,
Τριανταφύλλου Νικόλαος, Κόχυλα Καλλιόπη, Βλάχου Βασιλική, Βερναδάκης Γεώργιος,
Κακούρης Αντώνης, Κανελλόπουλος Γεώργιος, Δαλαμάγκας Δημήτριος, Γρετσίστα Ελένη,
Γραμμένου Μαρία, Κουτσιανάς Πάνος & Αϊβαλιώτης Νικόλαος έδωσαν αρνητική ψήφο.

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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