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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 59729/07-12-2011 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    39η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής  
     ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 02-12-2011 
 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 02η 
Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 58159/28-11-2011 
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 28-11-2011 
        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από επτά  (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. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.     «  « 
4. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «  « 
5. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ.     «  « 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Δ.Σ.  Μέλος   της Ο.Ε.  
2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.      «            « 
3. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.    «  « 
  

 ΑΠΟΦΑΣΗ –283–  
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για 

συζήτηση το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για τον έλεγχο των 
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ) ΕΡΓ. 
Δ1/11». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 57634/25-11-2011 σχετικό έγγραφο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας, προτείνει τη λήψη απόφασης 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 
(1) Του Ν.1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23Α/84), όπως 

ισχύει σήμερα μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή του 
(2) Του ΠΔ 609/85 «Κατασκευή Δημ. Έργων» (ΦΕΚ 223Α/31-12-85), όπως ισχύει σήμερα μετά 

τη συμπλήρωση και τροποποίησή του 
(3) Του Ν.3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 179Α/28-

09-04) 
(4) Του Ν.3481/06 «Τροποποίηση στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και 

εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 162Α/02-08-06) 
(5) Του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/08-06-06) 
(6) Του Ν. 3669/2008 « Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων 

Εργων» ( ΦΕΚ 116 116 Α’ 18-6-2008). 
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(7) Το N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) 

(8) Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων, 

και αφού έλαβε υπόψη: 
(1) Την με αριθμό πρωτοκόλλου 33007/27-06-2011 Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας του 

έργου 
(2) Το από 19-07-2011 Πρακτικό Δημοπρασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το 

οποίο στον διαγωνισμό προσήλθαν και κατέθεσαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους μαζί 
με τον σφραγισμένους φακέλους τους οικονομικών προσφορών τους, εννέα (9) εργοληπτικές 
 επιχειρήσεις  (Ε.Ε), εξετάστηκαν τα τυπικά δικαιολογητικά συμμετοχής τους, ανοίχτηκαν, 
ελέγχθηκαν και ανακοινώθηκαν οι οικονομικές τους προσφορές. Μετά την ολοκλήρωση του 
ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων αποφασίστηκε ότι στην περαιτέρω διαδικασία 
του διαγωνισμού γίνονται δεκτές οκτώ  (8) συμμετέχουσες εργοληπτικές επιχειρήσεις.   

(3) Κατά του Πρακτικού του διαγωνισμού υποβλήθηκε ένσταση από την Εργοληπτική 
Επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ 
Α.Τ.Ε.», υπέρ της οποίας γνωμοδότησε η Επιτροπή Διαγωνισμού. 

(4) Την με αριθμό 187/05-09-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε 
γνωστή η ένσταση της Εργοληπτικής Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε.» και κυρώθηκε το  το Πρακτικό Δημοπρασίας του 
έργου του θέματος με αλλαγή στη σειρά κατάταξης  σύμφωνα με την οποία πρώτος 
μειοδότης πλέον είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση 57,14% 

(5) Την με αριθμό πρωτ. 54596/09-11-2011 πρόσκληση προς τον πρώτο μειοδότη για 
προσκόμιση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του 

(6) Την υπ’ αριθμ. 56389/18-11-2011 αίτηση του πρώτου μειοδότη (Κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ) με τις οποίες προσκόμισε επικαιροποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

       Αποφασίζει Ομόφωνα 
Ότι ο πρώτος μειοδότης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ) ΕΡΓ. Δ1/11» με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε»  προσκόμισε εμπρόθεσμα τα 
επικαιροποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής που του ζητήθηκαν, και αφού ελέγχθηκαν 
διαπίστωσε ότι ο έλεγχός τους προέβη θετικός και δύναται να συνεχιστεί η περαιτέρω διαδικασία 
για την υπογραφή της σύμβασης. 

 
 
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 
 Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε.                                   Τα Μέλη 

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

        Θεοδωρακόπουλος Γ.,  
           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   
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