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       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 56125/17-11-2011 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    35η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής  
     ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 11-11-2011 
 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 11η 
Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 54083/07-11-
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 07-11-2011 
        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.ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.          «  « 
5. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.      «  « 
6. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.         «            « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Δ.Σ.             Μέλος   της Ο.Ε. 
2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.    «  « 
 
       ΑΠΟΦΑΣΗ –250–  

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για 
συζήτηση το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3, κατέστη ομόφωνα, 
κατεπείγον θέμα, που αφορά την λήψη απόφασης για την κατακύρωση της υπηρεσίας που αφορά 
την «Ανακαίνιση χρωματισμών σχολικών κτιρίων» λαμβάνοντας υπόψη την Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Αφού θέτει της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 54985/11-11-11 έγγραφο της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
Λαμβάνοντας υπόψη : 
α) Την υπ’ αριθμ. 137/23-06-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση πίστωσης 
και τεχνικών προδιαγραφών καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης που αφορά την 
υπηρεσία «Ανακαίνιση χρωματισμών σχολικών κτιρίων», με την οποία εγκρίνεται η με κωδικό 
Π64/2010 σχετική μελέτη και το σχέδιο Διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού, 
β) τη με αριθμό 173/03-08-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση πρακτικού 
δημοπρασίας του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία για την «Ανακαίνιση χρωματισμών 
σχολικών κτιρίων», βάσει της οποίας εγκρίθηκε α) ο αποκλεισμός των υποψήφιων προμηθευτών 
«ΜΑΡΚΟΣ  Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και «ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ» από τα επόμενα στάδια του 
διαγωνισμού λόγο κατάθεσης ελειπές φάκελου δικαιολογητικών β) το άνοιγμα των οικονομικών 
προσφορών των υποψήφειων εταιρειών με τις επωνυμίες «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», «Α. 
ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ – Α. ΜΑΝΕΣΗΣ Ο.Ε.», «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ», «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΤΣΕΛΙΟΣ» και «ΣΟΛΩΝ ΑΘ.  ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ» λόγο του οτι υπέβαλλαν πλήρη και σωστό 
φάκελο δικαιολογητικών και γ) κατακυρώθηκε η υπηρεσία για την «Ανακαίνιση χρωματισμών 
σχολικών κτιρίων» στην εταιρεία με την επωνυμία «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» η οποία 
κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής 
με κωδικό Π64/2011 μελέτης και της με αριθμό 38553/28-7-2011 διακήρυξης του διαγωνισμού. 
γ) τη με αρ. πρωτ. 50633/21-10-2011 ένσταση του υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία 
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««ΓΚΟΥΛIΟΥΜΗ ΣΟΛΩΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ » κατά της με αρ. 173/03-08-2011 Απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής,  
δ) τη με αριθμό 179/10-8-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την Εξέταση 
ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία «ΓΚΟΥΛIΟΥΜΗ ΣΟΛΩΝΑ του 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ » κατά της με αρ. 173/03-08-2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, βάσει 
της οποίας αποφασίστηκε η παραπομπή του θέματος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για 
λήψη σχετικής απόφασης λόγω αρμοδιότητας της, 
ε) Τη με αριθμ. πρωτ. 34872/31705/5-10-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που αφορά την εξέταση της από 8-8-2011 ένστασης του «ΓΚΟΥΛIΟΥΜΗ 
ΣΟΛΩΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» κατά της με αρ. 173/03-08-2011 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής, βάσει της οποίας αποφασίστηκε η εν μέρει απόρριψη  της παραπάνω ένστασης. 
ι) Τη σπουδαιότητα της προμήθειας του θέματος για το Δήμο, καθώς και την ανάγκη εκτέλεσής 
της για κάλυψη των αντίστοιχων σημαντικότατων αναγκών του Δήμου και των Υπηρεσιών του, 
παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
 

         Η Οικονομική Επιτροπή 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

 
Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Α) Αποδέχεται τη με αριθμ. πρωτ. 34872/31705/5-10-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αφορά την εξέταση της από 8-8-2011 ένστασης του 
«ΓΚΟΥΛIΟΥΜΗ ΣΟΛΩΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» κατά της με αρ. 173/03-08-2011 Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής, βάσει της οποίας αποφασίστηκε η εν μέρει απόρριψη  της παραπάνω 
ένστασης και 
Β)  Απορρίπτει την προσφορά του ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ δεύτερος στη σειρά μειοδότης, 
γεγονός που δεν επηρεάζει την ανάθεση της υπηρεσίας «Ανακαίνιση χρωματισμών σχολικών 
κτιρίων» στην εταιρεία με την επωνυμία «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» συνολικού ποσού 
20.268,92 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, η οποία  κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά 
και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής με κωδικό Π64/2011 μελέτης και της με 
αριθμό 38553/28-7-2011 διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού. 
 
 
 
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 
 Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

        Κανελλόπουλος Γ., Γκιώνης Ι.  Φεγγερός Β.,  
 Θεοδωρακόπουλος Γ., Πετρόπουλος Χ.,  

   Κουτσιανάς Π. 
           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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