
 
  Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 61394/16-12-2011 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 27

ης
 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

Αριθ.  Απόφασης  354/2011                                                     ΘΕΜΑ 

Απόφαση για την εκτέλεση για την εκτέλεση της 

Προµήθειας τροφίµων για τα Χριστούγεννα για τις άπορες 

οικογένειες (διατακτικές) 

 

Σήµερα στις 15 ∆εκεµβρίου 2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στο 
∆ηµαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 60258/09-12-2011 επιδόθηκε µε αποδεικτικό 
στον κ. ∆ήµαρχο και σε όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  09-12-2011      

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
 

                                                                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
∆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, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ,  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΟΧΥΛΑ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ 
ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ,  ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                

              Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

∆.Σ., ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
Οι ∆.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ., Ζορµπά Κ., Σταµατόπουλος Γ., Παπαδογιαννάκη Α., Κόχυλα Κ. & Βλάχου 
Β. απεχώρησαν πριν από τη συζήτηση των θεµάτων. 
Οι ∆.Σ. κ.κ. Κουτσιανάς Πάνος, Αϊβαλιώτης Νικόλαος  & Χρόνης Γεώργιος απεχώρησαν πριν από τη 
συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
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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 

για συζήτηση το 7ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά την απόφασης για την την εκτέλεση 

της Προµήθειας τροφίµων για τα Χριστούγεννα για τις άπορες οικογένειες (διατακτικές) 
Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 60210/09-12-2011 σχετικό έγγραφο της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
«Λαµβάνοντας υπόψη : 
α) Την υπ’ αριθµ. 259/17-11-11 Απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής για την έγκριση πίστωσης και 
τεχνικών προδιαγραφών για την «Προµήθεια τροφίµων για τα Χριστούγεννα για τις άπορες 
οικογένειες (διατακτικές), 
β) τη µε αριθµό 459/18-11-11 Απόφαση ∆ηµάρχου για την διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού και 
τον καθορισµό όρων διακήρυξης, 
γ) τη µε αριθµό 494/8-12-11 Απόφαση ∆ηµάρχου για την κατακύρωση  της Β  οµάδας και την 
ανάθεση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Α οµάδας του διαγωνισµού «Προµήθεια τροφίµων για τα 
Χριστούγεννα για τις άπορες οικογένειες (διατακτικές).  
δ) 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.  
ε) 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 ∆ηµοτικού 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 
ζ) Τη σπουδαιότητα της προµήθειας του θέµατος για το ∆ήµο, καθώς και την ανάγκη εκτέλεσής της 
για κάλυψη των αντίστοιχων σηµαντικότατων αναγκών του ∆ήµου και των Υπηρεσιών του, 
παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά.» 
 προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 
ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω καθώς και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση µε αναζήτηση προσφορών που αφορά την «Προµήθεια 
τροφίµων για τα Χριστούγεννα για τις άπορες οικογένειες (διατακτικές». 
 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      

 

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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