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  Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:46638/25.10.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            43η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 25.10.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ» 

σήμερα την 25η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 

46618/25.10.2017 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία 

επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 25.10.2017. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                            Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ                Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ         Μέλος της Ο.Ε 

3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ              «     « 

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.              «     « 

5. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.               «     « 

6. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.           «     « 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                          «    « 

8. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                             «     « 

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ουδείς 

   ΑΠΟΦΑΣΗ –426– 

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά τη λήψη απόφασης για 

τροποποίηση της 316/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης για την «Προμήθεια 

γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου, έτους 2017». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής, το υπ’ αριθμ. 46557/25.10.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Έχοντας υπόψη: 

 Την υπ΄ αριθμ. 16113/13-04-2017 Διακήρυξη με την οποία προκηρύχθηκε συνοπτικός 

διαγωνισμός για την «Προμήθεια Γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου, έτους 

2017», 

 Το γεγονός ότι στον ανωτέρω διαγωνισμό συμμετείχαν οι εταιρείες με τις επωνυμίες  
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«ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ», «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ» και «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε», 

 Την υπ ’αρ. 216/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 

αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών και η συνέχιση της διαδικασίας 

του διαγωνισμού µε το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και των τριών υποψηφίων 

οικονομικών φορέων, κατά της οποίας ασκήθηκε εμπρόθεσμα  ένσταση από την εταιρεία  

«ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ»  η οποία ζητούσε τον αποκλεισμό της εταιρείας «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» 

 Την υπ’ άρ. 248/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία απορρίφθηκε η ανωτέρω 

ένσταση, 

 Την 49818/18570/16-6-2017 προσφυγή της εταιρείας «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ» κατά της 248/2017 

απόφασης Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ιλίου καθώς και το με αρ. πρωτ.  

55825/20641/14-9-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί τεκμαιρόμενης 

απόρριψης της, το οποίο κοινοποιήθηκε στο Δήμο Ιλίου την 19/10/2017, 

 Την 316/ 20.07.2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης, καθώς και το με αρ. 

πρωτ. 63339/23409/7-9-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί 

τεκμαιρόμενη νομιμότητα αυτής, 

 Την αντικειμενική αδυναμία χορήγησης των ποσοτήτων φρέσκου γάλακτος, εντός του 

χρονοδιαγράμματος της σύμβασης, η οποία όμως δεν οφείλετε σε υπαιτιότητα του Δήμου, αλλά 

σε εξωγενείς παράγοντες που δεν ανάγονται στη σφαίρα της ευθύνης του, αλλά σε υπαιτιότητα 

τρίτων, όπως αυτό προκύπτει από το ανωτέρω ιστορικό, 

 

 Το άρθρο 97 παρ.2 Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α') σύμφωνα με το οποίο: «Από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν επιτρέπεται η αποτίμηση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής 

Προστασίας (Μ.Α.Π.) και του γάλακτος», 

 Το γεγονός ότι είναι υποχρεωτική η παροχή γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους, 

 Την από 25/10/17 σύμφωνη γνώμη της αναδόχου εταιρείας «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ 

Α.Ε.» 

 Το γεγονός ότι η τροποποίηση δε μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. 

Εισηγούμαστε τη τροποποίηση της 316/20.07.2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί 

κατακύρωσης, ως προς τις ημέρες παροχής του φρέσκου και του εβαπορέ γάλακτος. Πιο 

συγκεκριμένα προτείνουμε η παροχή φρέσκου γάλακτος να τροποποιηθεί από 140 σε 40 

ημέρες και αντίστοιχα του εβαπορέ  από 40 σε 140 ημέρες, δεδομένου ότι το εβαπορέ λόγω 

μεγάλης διάρκειας ισχύος του μπορεί να δοθεί αναδρομικά σε μεγάλες ποσότητες.  

H τροποποίηση αυτή είναι προς το συμφέρον του Δήμου Ιλίου, δεδομένου ότι η αρχική 

κατακύρωση ανέρχονταν στο ποσό των 52.699,81 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και 
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με την τροποποίηση το ποσό κατακύρωσης ανέρχεται στα 42.796,49 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Προκύπτει δηλαδή εξοικονόμηση της τάξεως των 9.903,32  

ευρώ, όπως προκύπτει από τους συνημμένους πίνακες.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

          Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

           Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6,του 

Ν. 3852/2010 

2. Εγκρίνει τη τροποποίηση της 316/20.07.2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης 

που αφορά την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου, έτους 2017» 

ως προς τις ημέρες παροχής του φρέσκου και του εβαπορέ γάλακτος. 

 Πιο συγκεκριμένα η παροχή φρέσκου γάλακτος τροποποιείται από 140 σε 40 ημέρες και αντίστοιχα 

του εβαπορέ  από 40 σε 140 ημέρες, δεδομένου ότι το εβαπορέ λόγω μεγάλης διάρκειας ισχύος του 

μπορεί να δοθεί αναδρομικά σε μεγάλες ποσότητες.  

 H τροποποίηση αυτή είναι προς το συμφέρον του Δήμου Ιλίου, δεδομένου ότι η αρχική 

κατακύρωση ανέρχονταν στο ποσό των 52.699,81 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και με την 

τροποποίηση το ποσό κατακύρωσης ανέρχεται στα 42.796,49 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Προκύπτει δηλαδή εξοικονόμηση της τάξεως των 9.903,32  ευρώ 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                             Τα Μέλη 

                                               Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ., 

                                         Βομπιράκη Ν., Χαραλαμπόπουλος Ι.,  

                                              Κανελλόπουλος Γ.,  Βέργος Ι., 

                                             Κάβουρας Κ., Σταματόπουλος Γ.   

                                    

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

 

ΑΔΑ: 6ΙΚΡΩΕΒ-5ΑΜ


		2017-10-25T14:21:36+0300
	Athens




