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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 38115/26-07-2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 21η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής
     ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ την 21-07-2011

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 21η Ιουλίου
2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 36675/15-07-2011 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  15-07-2011
        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. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   Μέλος   της Ο.Ε.
3. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ.         « «
4. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.      « «
5. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Δ.Σ.            «              «
6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ          «              «
7. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.          « «
8. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΟΣ, Δ.Σ.          « «

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ουδείς

 ΑΠΟΦΑΣΗ –162–
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για

συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την εξέταση ένστασης του υποψηφίου
προμηθευτή «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΙΚΑΣ», κατά του πρακτικού δημοπρασίας του διαγωνισμού για
την «Ανακαίνιση χρωματισμών σχολικών κτιρίων».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 37086/19-07-2011 έγγραφο της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας στέλνουμε τη με αρ. 36503/15-07-2011 ένσταση του υποψηφίου προμηθευτή με την
επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΙΚΑΣ», κατά του πρακτικού δημοπρασίας του διαγωνισμού για την
εργασία «Ανακαίνιση χρωματισμών σχολικών κτιρίων», καθώς και το φάκελο της προμήθειας και
παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

         Η Οικονομική Επιτροπή
Μετά από διαλογική συζήτηση

            Αποφασίζει   Ομόφωνα
Απορρίπτει την ένσταση του υποψηφίου με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ ΧΑΛΙΚΑΣ» κατά του

πρακτικού δημοπρασίας του διαγωνισμού για την «Ανακαίνιση χρωματισμών σχολικών κτιρίων», για
τους λόγους που αναλυτικά κατωτέρω αναφέρονται:

«Με την από 15.7.2011 ένστασή του ο ως άνω  ζητεί να γίνει αύτη δεκτή για τους λόγους
που αναφέρονται σε αυτή.

Από τα στοιχεία του φακέλου που κατέθεσε στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού
προκύπτουν τα παρακάτω.

Πράγματι ο ενιστάμενος ορθά επικαλείται το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 2690, όπως έχει
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αντικατασταθεί από το άρθρο 16 παρ. 6 του ν. 3345/05 το οποίο και προσκομίζει.
Στην από 14.7.2011 κατατεθείσα υπεύθυνη δήλωσή του στη παρ. 2 αυτής δηλώνει επί λέξει

«έχω λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των
σχετικών με αυτή διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα».

Δηλαδή ο ενιστάμενος με την υποβολή της προσφοράς απεδέχθη τους όρους της διακήρυξης
και συνετάχθη πλήρως με αυτούς. Θα μπορούσε κάλλιστα σύμφωνα με το άθρο 5 παρ. 10 της
διακήρυξης, «Επίσης οι συμμετέχοντες ………….ή ότι δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους όρους
τους οποίους και θα αναφέρει», να αναφέρει τα όσα επικαλείται πράγμα που δεν το έκανε.».

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
 Ο Δήμαρχος 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
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