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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 62861/22-12-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 28 Έκτακτης Συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου
Αριθ. Απόφασης 374/2011

ΘΕΜΑ
Έγκριση της Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που
αφορά την «Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού
προσωπικού

Σήµερα στις 21 ∆εκεµβρίου 2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε Έκτακτη Συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στο
∆ηµαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 62051/20-12-2011 επιδόθηκε µε αποδεικτικό
στον κ. ∆ήµαρχο και σε όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την 21-12-2011
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ,
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
∆.Σ., ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.
*******************
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο
ο
για συζήτηση το 1 θέµα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε το άρθρο 67 § 5, που αφορά την
«Έγκριση της Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά την «Προµήθεια γάλακτος
εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου περιόδου 2012».
Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 62229/20-12-2011 σχετικό έγγραφο της
Οικονοµικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Σας στέλνουµε την υπ’ αριθµ. 304/2011 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορά την
έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού για την «Προµήθεια γάλακτος
εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου περιόδου 2012» για την αξιολόγηση των οικονοµικών
προσφορών, καθώς και το φάκελο της προµήθειας.
Ως εκ τούτου και επειδή η διαδικασία για τον ανωτέρω διαγωνισµό είναι χρονοβόρα, και λόγω
της ιδιαίτερης σηµασίας του θέµατος για την οµαλή λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου µας, σας
παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά..»
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. ∆έχεται να συζητηθεί το θέµα κατ’ επείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5
του Ν. 3852/2010
2. Εγκρίνει την υπ’ αριθµ. 304/21-12-2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και αναθέτει
στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε.», ο οποίος
κατέθεσε την οικονοµικότερη προσφορά, αξίας 100.540,44 € µη συµπεριλαµβανοµένου του
Φ. Π. Α. 23 %, µε την υποχρέωση να καταθέσει, πριν την υπογραφή των συµφωνητικών,
πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς, βάσει τα όσα σχετικά προβλέπονται
στην µε κωδικό Π105/2011 µελέτη και στην µε αρ. πρωτ. 53878/7 -11- 2011 διακήρυξης.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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