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       Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 33684/29-06-2011 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    18η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

     ∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 23-06-2011 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 23η Ιουνίου 

2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 31285/17-06-2011 πρόσκληση 

του ∆ηµάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα 

σε όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής στις 17-06-2011 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα  (9) µέλη.   

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

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

2. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.                   Μέλος   της Ο.Ε. 

3. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ∆.Σ.         «  « 

4. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.         «  « 

5.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.        «  « 

6. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ∆.Σ.            «              « 

7. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           «  « 

8. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΟΣ            «  « 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ουδείς 

       ΑΠΟΦΑΣΗ –139–  

Ο ∆ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονοµική Επιτροπής, εισάγει για 

συζήτηση το 4
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας της 

επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού που αφορά τις «Έκτακτες συντηρήσεις, έλεγχος, 

καθαρισµός υπαρχόντων δικτύων αποχέτευσης εργ. Β3/11» 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 31916/21-06-2011 έγγραφο της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «Σας στέλνουµε το πρακτικό δηµοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού που 

αφορά τις «Έκτακτες συντηρήσεις, έλεγχος, καθαρισµός υπαρχόντων δικτύων αποχέτευσης Εργ. 

Β3/11», καθώς και το φάκελο της προµήθειας, που έχει ως κατωτέρω: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Στο Ίλιον σήµερα την 14η του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

έως 12:30 στο ∆ηµαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 - 50) η κατά το άρθρο 103 του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-

6-2006 και το άρθρο 18 παρ. 2 του Π. ∆. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 Επιτροπή, δηλαδή η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Ιλίου, της οποίας τα παρόντα τακτικά µέλη σήµερα είναι οι : 
 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ -- ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

2. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                               ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ --ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

3. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ --ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

4.  ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                        ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ -- ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

5.  ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ–ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

                                                          ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

6. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ           ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ --  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

                                                    ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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έχοντας υπόψη: 

α) Την υπ΄ αριθµ. 27795/01-6-2011 διακήρυξη για τις «Έκτακτες συντηρήσεις, έλεγχος, 

καθαρισµός υπαρχόντων δικτύων αποχέτευσης Εργ. Β3/11», περίληψη της οποίας δηµοσιεύτηκε 

 σε µια εφηµερίδα δηµοπρασιών, και σε δύο εβδοµαδιαίες εφηµερίδες της οικείας Νοµαρχιακής  

Αυτοδιοίκησης, 

β)Την µε αριθµό  ΑΑΥ-31-5-2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση πίστωσης 

και τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισµό των όρων διακήρυξης για Έκτακτες συντηρήσεις, 

έλεγχος, καθαρισµός υπαρχόντων δικτύων αποχέτευσης Εργ. Β3/11, συνήλθε για την διενέργεια 

της ανωτέρω ∆ηµοπρασίας. 

 Στην αρχή ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της ∆ηµοπρασίας.  

           ∆εν προσήλθε κανένας υποψήφιος για κατάθεση προσφορών της  ως άνω εργασίας , σε όλη 

τη διάρκεια της αναφεροµένης στην διακήρυξη ώρας. 

Κατόπιν των παραπάνω, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού,  σύµφωνα µε το 

άρθρο 11  της διακήρυξης και το άρθρο  21 του Π. ∆. 28/1980,  θεωρεί το διαγωνισµό άγονο   

και προτείνει  : 

   Την  επανάληψη  του πρόχειρου διαγωνισµού χωρίς τροποποίηση της µελέτης και των όρων 

διακήρυξης . 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

         Η Οικονοµική Επιτροπή 

 Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω 

 

                Αποφασίζει   Οµόφωνα 
  Εγκρίνει: 

1. Το πρακτικό δηµοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού για τις «Έκτακτες 

συντηρήσεις, έλεγχος, καθαρισµός υπαρχόντων δικτύων αποχέτευσης εργ. Β3/11» 

2. Την επανάληψη του διαγωνισµού που αφορά τις «Έκτακτες συντηρήσεις, έλεγχος, 

καθαρισµός υπαρχόντων δικτύων αποχέτευσης εργ. Β3/11» χωρίς τροποποίηση της µελέτης 

και των όρων διακήρυξης. 

 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

 Ο ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε.                                           Τα Μέλη 

Γκιώνης Ι., Θεοδωρακόπουλος Γ.,  

Κανελλόπουλος Γ., Πετρόπουλος Χ.,         

Μπαρµπαγιάννης Χ., Σταµατόπουλος Γ. 

       Κουτσιανάς Π. – Φεγγερός Β. 

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΕΒ-Χ


