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             Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:12436/15.04.2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 15.04.2019 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 15η Απριλίου 2019, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 12169/11-04-2019 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 11-04-2019. 

        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. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.               Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.              «     «           

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ            «     «           

4. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «     «   

           ΑΠΟΦΑΣΗ –085– 

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

2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού για την 

«Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 12407/15.04.2019  σχετικό έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουμε το  πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την 

έγκριση του από 11/04/2019 πρακτικού, για την  «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των υπηρεσιών του 

Δήμου Ιλίου» καθώς και το σχετικό φάκελο και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του  Ν.4412/2016, που έχει ως κατωτέρω: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στo Ίλιον  σήμερα την 11/04/2019, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση στον 2ο Όροφο στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 09/19 

(ΑΔΑ ΩΖΞ1ΩΕΒ-Τ98) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στη διαδικασία 
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αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας 

«Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» προϋπολογισμού 52.861,20€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών. 

(Αριθμ. Διακήρυξης  10394/28-03-2019). 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Άννα Δασκαλάκη, τακτικό μέλος,  

2) Παναγιώτης Μπίνιος, τακτικό μέλος, 

3) Ηλίας Βλαχάκης, τακτικό μέλος 

 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύθηκε  στο ΚΗΜΔΗΣ την 23/3/2019. 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 29/03/2019. Περίληψη της διακήρυξης 

δημοσιεύτηκε Ελληνικό Τύπο την και στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr. 

 

Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη, διαπιστώθηκε ότι καμία εταιρεία δεν υπέβαλλε προσφορά 

για την παροχή υπηρεσιών που προκηρύχθηκε. 

Κατόπιν αυτού  ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος.   

Κατά συνέπεια η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προτείνει  

1.  την αποδοχή του παρόντος  πρακτικού και την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου λόγω μη κατάθεσης 

προσφορών 

2.  την επανάληψη  της διαδικασίας  χωρίς τροποποίηση των όρων.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

                                                    Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

            Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Α. Την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης για την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των υπηρεσιών του 

Δήμου Ιλίου» και την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου λόγω μη κατάθεσης προσφορών 

Β. Την επανάληψη  του διαγωνισμού  χωρίς τροποποίηση των όρων 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                        Τα Μέλη 

                                             Χαραλαμπόπουλος Ι.,  

                                                                                                Γκόγκος Κ., Κουμαραδιός Γ., 

                                                Κανελλόπουλος Γ.    

   ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   

 

http://www.diavgeia.gov.gr/
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