ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
από το πρακτικό της 12ης έκτακτης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 8 Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 12678/8.5.2015 πρόσκληση του κ.
Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Δημητρόπουλος Άγγελος, Πρόεδρος, 2. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 3.
Μπασούρης Μαρίνος, 4. Σερέτη Χριστίνα, τακτικά μέλη, και 5. Πανταζόπουλος Ηλίας, αναπληρωματικό
μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Καλούδης Κων/νος, 2. Κορμά – Γκουντζιάνα Δήμητρα, 3. Κοκοτίνης Χρήστος, 4.
Μαργαρώνης Παναγιώτης και 5. Πίκουλα Αργυρώ, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 101/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης για την προμήθεια γάλακτος λόγω του κατεπείγοντος.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Δημητρόπουλος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την
ανάγκη να συζητηθεί το θέμα που αφορά στην έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης για την προμήθεια γάλακτος
λόγω του κατεπείγοντος, εκτός ημερησίας διατάξεως.
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Δημητρόπουλος, που εισηγήθηκε
την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’
αριθ. 100/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποδέχθηκε και ενέκρινε: 1) το από
20.4.2015 Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού αποσφράγισης τεχνικών προσφορών
και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του Διεθνή Ανοικτού διαγωνισμού για

την «Προμήθεια

Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ., για τις ανάγκες του Δήμου Ηλιούπολης και των Νομικών του
Προσώπων» Α.Μ. Π1/2015 και 2) την από 6.5.2015 Γνωμοδότηση αναφορικά με την υπ’ αριθ. πρωτ.
11872/2015 ένσταση του προμηθευτή ΚΙΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, κατά του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού Αποσφράγισης τεχνικών υπηρεσιών και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής
της ανωτέρω προμήθειας και κάνει αποδεκτή αυτή.
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, τόνισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, το κατεπείγον της
συζήτησης του ανωτέρω θέματος, διότι σε ορισμένες ομάδες τροφίμων (Ομάδα 1: γαλακτοκομικά, Ομάδα 3:
Αρτοποιείο – ζαχαροπλαστείο και Ομάδα 8: Έτοιμα Μικρογεύματα) είτε απορρίφθηκαν είτε δεν
κατατέθηκαν προσφορές, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν προμηθευτές γι’ αυτές τις ομάδες, οπότε η
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διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού θα πρέπει να ολοκληρωθεί για να μπορεί να προχωρήσει η
υπηρεσία σε επανάληψη στις ομάδες που δεν υπάρχουν προμηθευτές.
Επίσης, λόγω της υποχρέωσης του Δήμου να παρέχει στους υπαλλήλους που το δικαιούνται,
καθημερινά, γάλα, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 53361/2.10.2006 (ΦΕΚ 1503/11.10.2006) περί «Παροχής μέσων
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α. ΤΤ36586/10.7.2007 (ΦΕΚ 1323/Β’/30.7.2007), τη υπ’ αριθ. ΚΥ.Α.
31119/28.5.2008 (ΦΕΚ 990/Β’/28.5.2008) και του άρθρου 158 παρ. 1γ του Ν. 3463/2006, και επειδή ο
διαγωνισμός θα επαναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλώ να εγκρίνετε την κατεπείγουσα κίνηση
των διαδικασιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας γάλακτος
και για χρονικό διάστημα έως την ολοκλήρωση του τακτικού διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 158 παρ. 1γ Ν. 3463/2006
(Δ.Κ.Κ), το άρθρο 24 του Ν. 3613/2007, την Κ.Υ.Α. 53361/2.10.2006 (ΦΕΚ 1503/11.10.2006) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α. ΤΤ36586/10.7.2007 (ΦΕΚ 1323/Β’/30.7.2007) και τη υπ’
αριθ. ΚΥ.Α. 31119/28.5.2008 (ΦΕΚ 990/Β’/28.5.2008)
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2.

Εγκρίνει την κατεπείγουσα κίνηση των διαδικασιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την απ’
ευθείας ανάθεση προμήθειας γάλακτος και για χρονικό διάστημα έως την ολοκλήρωση του τακτικού
διαγωνισμού, έτσι ώστε να μπορεί ο Δήμος να το παρέχει στους υπαλλήλους που το δικαιούνται, ως
υποχρεούται, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 101/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 13.5.2015

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
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