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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 41198 /21-08-2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 32η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής
     ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ την 21-08-2012

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 21η Αυγούστου
2012, ημέρα Tρίτη και ώρα 10.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 41.117/21-08-2012 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 21-08-2012
        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. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Δ.Σ.            « «
4. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ.    « «
5. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.    « «
6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.    « «

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.    « «
2. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.    « «

ΑΠΟΦΑΣΗ –264–
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 2ο

θέμα της ημερήσιας διάταξης, την έγκριση ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  της επιτροπής διενέργειας
του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών του μουσικού  σχολείου του Δήμου Ιλίου για το
σχολικό έτος 2012 - 2013».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 40921/17-08-2012 έγγραφο της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας στέλνουμε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά  τον έλεγχο
των δικαιολογητικών κατακύρωσης,  για την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών του μουσικού  σχολείου του
Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 - 2013», που έχει ως κατωτέρω:

A. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Στο Ίλιον σήμερα την 17η του μηνός Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα
10:00π.μ. στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 - 50) η επιτροπή που ορίστηκε σύμφωνα με την παράγραφο
(δ) του 103ου άρθρου του Ν. 3463/2006, το 18ο άρθρο του Π. Δ. 28/1980 και τη με αριθμό 181/7-6-2012
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δηλαδή η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού για τη
«Μεταφορά μαθητών Μουσικού Σχολείου του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 –2013», της
οποίας τα παρόντα μέλη σήμερα είναι οι:
1. Πέτρη Γεωργία
2. Παππούς Χρήστος
3. Αντωνόπουλος Παύλος

έχοντας υπόψη:
α) Τη με αριθμό 29204/14-6-2012 διακήρυξη για τη «Μεταφορά μαθητών Μουσικού Σχολείου του
Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 –2013»,  και συγκεκριμένα τα άρθρα 23.2.4 και 23.4.2 , στο
πλαίσιο επανελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής
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επανέλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής  και τα δικαιολογητικά  κατακύρωσης των αναδόχων
εταιρειών:

Η εταιρεία «perivassis –ΣΠΥΡΟΣ  ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ κατέθεσε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
σύμφωνα με τα άρθρα 23.2.4 και 23.4.2 της διακήρυξης   και  προτείνεται  να προβεί στην υπογραφή της
 σχετικής  σύμβασης.

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

                                                 Η Οικονομική Επιτροπή
 Έχουσα υπόψιν 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 εισηγητικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία
«Μεταφορές μαθητών του μουσικού  σχολείου του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 - 2013»,
όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω πρακτικό , και καθώς   δεν κατατέθηκε στον παρόντα διαγωνισμό
καμία προσφορά από υποψήφιο ανάδοχο, ο παρών διαγωνισμός κηρύσσεται άκαρπος και βάσει της
με αρ. 52 (αρ. πρωτ. 52224/15-12-2011) εγκυκλίου της Γενικής Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
Υπουργείου Εσωτερικών παραπέμπει το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη
απόφασης για την προσφυγή στη διαπραγμάτευση.

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., Μπαρμπαγιάννης Χ.
            ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
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