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       Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 49165/03-10-2011 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    30η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

     ∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 29-09-2011 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 29η 

Σεπτεµβρίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 47732/23-09-

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 23-09-2011 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

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

2.ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.        Μέλος   της Ο.Ε. 

3. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ∆.Σ.                 «  « 

4. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ∆.Σ.             «  « 

5. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ∆.Σ.           «  « 

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

7. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.            « « 

8. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.            « « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ουδείς 

       ΑΠΟΦΑΣΗ –214–  

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

συζήτηση το 3
ο 

θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε το άρθρο 75 § 3, κατέστη οµόφωνα, 

κατεπείγον θέµα που αφορά την εξέταση ένστασης του υποψηφίου προµηθευτή µε την επωνυµία 

«ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια του ειδικού συστήµατος υπογειοποιήσης απορριµµάτων». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 48562/29-09-2010 έγγραφο της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουµε τη µε αρ. πρωτ. 48474/28-09-2011 ένσταση του υποψηφίου προµηθευτή µε 

την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού 

για την «Προµήθεια του ειδικού συστήµατος υπογειοποιήσης απορριµµάτων», το φάκελο της 

προµήθειας και παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

         Η Οικονοµική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω  

    Αποφασίζει   Οµόφωνα 

α) Την αποδοχή της ένστασης του υποψήφιου προµηθευτή µε την επωνυµία  «ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού για την «Προµήθεια του ειδικού 

συστήµατος υπογειοποιήσης απορριµµάτων» 

β) Την ακύρωση του διαγωνισµού µε αρ. πρωτ. διακήρυξης 46947/20-9-2011 και  

γ) Την επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού µε τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. Π89/2011 µελέτης.
 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

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

                 Θεοδωρακόπουλος Γ., Φεγγερός Β. 

                        Κανελλόπουλος Γ., Μπαρµπαγιάννης Χ. 

       Πετρόπουλος Χ., Γκιώνης Ι.,  

   Σταµατόπουλος Γ., Κουτσιανάς Π. 

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΑΔΑ: 45ΠΑΩΕΒ-ΕΥΒ


