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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Θέµα: Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής γάλακτος

Στη Σκόπελο σήµερα, την 11η Φεβρουάριου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00’’, το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Σκοπέλου συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 1050/7.02.2013 πρόσκληση της Προέδρου του,
που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους,
σύµφωνα µε το άρθρο 67 του ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 17 µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αγγελέτου Παναγιώτα, Πρόεδρος ∆.Σ.
2. Σκούρας Κων/νος, Αντιδήµαρχος
Φύβγας Γεώργιος
Κακαλιάγκος Αθανάσιος
Αναστασίου Ιωάννης
Λαγουδάκης Γεώργιος
Παπαδαυίδ Μάχη
Φαδάκης Αθανάσιος
Σαλπαδήµου - ∆ιαµάντου Αλεξάνδρα
Βασιλούδης Χρήστος
Καραγκιόζος Ιωάννης
( Απών από το 5ο έως το 18ο Θ.)
12. Πατσής Ελευθέριος
13. Ραµαντάνης Εµµανουήλ
14 Ρόδιος Νικόλαος – Σπυρίδων
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.
2.

Τζουβελέκης Άγγελος
Βαφίνης Νικόλαος

3.

Πατσής Γεώργιος

Ο ∆ήµαρχος κ. Γεώργιος Μιχελής προσκλήθηκε και παρίσταται στη Συνεδρίαση.
Προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Σκοπέλου κ. Φίλιππος Σάββας µε δικαίωµα ψήφου στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης
που αφορούν την ∆ηµοτική Κοινότητα.
Απουσίαζαν η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Γλώσσης, κ. Ελισσάβετ
Παπαχρήστου και η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κλήµατος κ. Μαρία ∆αλακιάρη,
αν και προσκλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται η κα. Σπυριδούλα Καρβέλη, υπάλληλος του ∆ήµου, για
την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, καθώς από το σύνολο 17 µελών ευρέθησαν παρόντα
14 µέλη κατά την έναρξή της, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
H Πρόεδρος, εισηγούµενη το 5ο θέµα της Ηµερησίας ∆ιάταξης έδωσε το λόγο στο
∆ήµαρχο ο οποίος ανέφερε:

Με την υπ’ αριθµ. Πρωτ 989/06-02-2013 εισήγηση, η Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικών
& Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας γνωστοποιεί τα εξής:
«Με την αριθ. 2730/11-04-2012 απόφαση ∆ηµάρχου, ανατέθηκε µετά από πρόχειρο
διαγωνισµό η παροχή γάλακτος στην εταιρεία µε την επωνυµία «Προβιάς Αντ. & Ιωαν.
& Νικ. Ο.Ε.»,Είδη διατροφής, µε έδρα τη ∆ηµ.Κοιν. Σκοπέλου του ∆ήµου Σκοπέλου.
Στις 20/04/2012 υπογράφηκε σύµβαση συνολικής δαπάνης 12.057,14€ συµπ. του
ΦΠΑ 16%.
Η Επιτροπή παραλαβής προµηθειών για το παραπάνω είδος (ΕΚΠΟΤΑ) στις
31/12/2012 προέβη στην οριστική παραλαβή της παροχής γάλακτος και στην σύνταξη
του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, συνολικού ποσού
5.632,24€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.»
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλώ για την έγκριση του πρωτοκόλλου
οριστικής παραλαβής της προµήθειας γάλακτος, για τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών
του ∆ήµου που προβλέπεται η παροχή του.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή γνωµών, έκθεση
απόψεων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά) και αφού έλαβε υπόψη
την εισήγηση του ∆ηµάρχου και της Υπηρεσίας.
Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 31/12/2012 πρωτόκολλο της Επιτροπής (ΕΚΠΟΤΑ), οριστικής
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προµήθειας γάλακτος, συνολικού ποσού
5.632,24€ µε Φ.Π.Α. για τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών
του ∆ήµου που
προβλέπεται η παροχή του, και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 25/2013
Συντάχθηκε και υπογράφθηκε
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Παναγιώτα Αγγελέτου

(Ακολουθούν υπογραφές των παρόντων µελών)

Ακριβές Απόσπασµα
Σκόπελος, 12.02.2013
Η Προϊστάµενη ∆/νσης ∆ιοικητικών
& Οικονοµικών Υπηρεσιών

Σπυριδούλα Καρβέλη

