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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 7242/16-02-2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 5η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής
     ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ την 14-02-2012

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 14η
Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 6434/10-02-2012
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 10-02-2012
        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. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   « «
4. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ   « «

ΑΠΟΝΤΕΣ

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

 ΑΠΟΦΑΣΗ –040–
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για

συζήτηση το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3, κατέστη ομόφωνα,
κατεπείγον θέμα,  που αφορά την έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του
πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Μεταφορά μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου
για το σχολικό έτος 2011 -2012».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 6867/14-02-2012 σχετικό έγγραφο της
Οικονομικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας στέλνουμε το πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που
αφορά την υπηρεσία «Μεταφορά μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2011 -
2012 καθώς και το φάκελο της προμήθειας, που έχει ως κατωτέρω:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Στο Ίλιον σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και

ώρα 11:30 στο Δημαρχείο 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. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 Επιτροπή, δηλαδή η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιλίου, της οποίας τα παρόντα μέλη σήμερα είναι οι :
1. Ζενέτος Νικόλαος, Δήμαρχος Ιλίου και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Κανελλόπουλος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Οικονομικής

Επιτροπής.
3. Γκιώνης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος.
4. Φεγγερός Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος.
5. Θεοδωρακόπουλος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος.
6. Βομπιράκη Νικολέττα, Δημοτική Σύμβουλος.
έχοντας υπόψη
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α) Τη με αριθμό 5444/3-2-2012 διακήρυξη για την «Μεταφορά μαθητών σχολείων του Δήμου
Ιλίου για το σχολικό έτος 2011 - 2012», περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε σε μία ημερήσια ή
εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Αττικής και, επίσης, σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες της
οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
β) τη με αριθμό 1/9-1-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση εισηγητικών της
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Μεταφορά μαθητών σχολείων του
Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2011 - 2012»,
γ) τη με αριθμό 1/9-1-2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της Απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Μεταφορά μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για
το σχολικό έτος 2011 - 2012» και
δ) τη με αριθμό 15/25-1-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση πίστωσης και
τον καθορισμό όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης που αφορά την «Μεταφορά μαθητών
σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2011 - 2012»,  συνήλθε για την διενέργεια της
ανωτέρω Δημοπρασίας.
Στην αρχή ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της Δημοπρασίας.

Κατόπιν η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων
σε όλη τη διάρκεια της αναφερομένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, ως κάτωθι:

Πρώτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο
εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει το ονοματεπώνυμο και την αντίστοιχη διεύθυνση
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε. Π. Ε. (Καλλινίκου 1, Πλ. Κολιάτσου, Αθήνα,
11254)
Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου
προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον αριθμό (1)
και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής.

Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη και μη συνεχιζόμενης κατά αδιάκοπο
σειρά της παραδόσεως των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και
απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών μεταγενέστερα με ποινή
ακυρότητας του διαγωνισμού, ενώ επίσης κηρύσσεται η έναρξη της δημόσιας αποσφράγισης των
παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά παραδόσεως και του ελέγχου των δικαιολογητικών
συμμετοχής, ο οποίος έχει ως εξής :

Πρώτος αποσφραγίζεται ο με αριθμό (1) φάκελος του ενδιαφερομένου :
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε. Π. Ε.

Περιγραφή Άρθρο
διακήρυξης

Παρατηρήσεις

Αίτηση υποβολής προσφοράς 24.1.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 24.1.2 και 15 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ

Παραστατικό εκπροσώπησης 23.5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ – ΟΚ
(Α. Δ. Τ. Χ646352)

Υπεύθυνη δήλωση για το εκ του καταστατικού δικαίωμα
εκπροσώπησης 24.1.3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ – ΟΚ

Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη καταδίκης σε
ορισμένα αδικήματα, μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση ή
αναγκαστική διαχείριση και έγκαιρης προσκόμισης σχετικών
δικαιολογητικών, καθώς και ασφαλιστικής και φορολογικής
ενημερότητας και πιστοποιητικού εγγραφής από το οικείο
επιμελητήριο

23.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ

Δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας
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Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 αποδοχής Ειδικής
Συγγραφής Υποχρεώσεων

23.4.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παριστάμενοι
εκπρόσωποι των υποψήφιων που βρίσκονται μέσα στην αίθουσα εξήλθαν και η συνεδρίαση έγινε
μυστική. Κατά τη διάρκεια της μυστικής συνεδρίασής της, η Επιτροπή διενέργειας του
Διαγωνισμού (Ε. Δ.) έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής των  υποψηφίων, σύμφωνα με τα όσα
σχετικά προβλέπονται στην (γ) περίπτωση της 1ης παραγράφου του 4ου άρθρου της με αριθμό
5444/3-2-2012 διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού.

Καθώς τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο υποψήφιος ανάδοχος «ΙΩΑΝΝΗΣ Π.
ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε. Π. Ε.» με την προσφορά του διαπιστώθηκαν ότι είναι σωστά
και πλήρη, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού, η Επιτροπή
διενέργειας του Διαγωνισμού αποφάσισε να προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο εξέτασης των
προσφορών, δηλαδή στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου,
σύμφωνα με τα όσα σχετικά προβλέπονται στην (δ) περίπτωση της 1ης παραγράφου του 4ου άρθρου
της διακήρυξης. Ο υποψήφιος ανάδοχος «ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε. Π. Ε.»
κατέθεσε οικονομική προσφορά, στην οποία προσέφερε ποσοστά έκπτωσης 12 % για τα
δρομολόγια Νο 1 και Νο 2, όπως αυτά αντιστοιχίζονται στους συγκεκριμένους αύξοντες αριθμούς
και περιγράφονται στον πίνακα δρομολογίων (Παράρτημα Γ’) της διακήρυξης του παρόντος
διαγωνισμού.

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού προτείνει τον υποψήφιο
ανάδοχο «ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε. Π. Ε.» ως μειοδότη για τα δρομολόγια
Νο 1  και Νο 2.  Για τα δρομολόγια με αύξοντες αριθμούς 3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11  και 12  στον
πίνακα δρομολογίων της διακήρυξης δεν κατατέθηκαν στον παρόντα διαγωνισμό προσφορές οι
οποίες να τα καλύπτουν και να είναι πλήρεις και σωστές, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
Συνεπώς, ο παρών διαγωνισμός κηρύσσεται άκαρπος όσον αφορά τα δρομολόγια αυτά.»

προτείνει τη λήψη απόφασης

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω

       Αποφασίζει Ομόφωνα
1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν.

3852/2010
2. Εγκρίνει το πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού

που αφορά την υπηρεσία «Μεταφορά μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό
έτος 2011 -2012», όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω πρακτικό και αναθέτει στην εταιρεία
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε. Π. Ε.» ως μειοδότρια για τα δρομολόγια
Νο 1 και Νο 2. Για τα δρομολόγια με αύξοντες αριθμούς 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 θα
δοθεί επιδότηση μαθητών όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. 35415/28-07-2011.

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Νίκο Ζενέτο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

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.

               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
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