ΑΔΑ: Β4Θ4ΩΕΒ-641
Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 43230/04-09-2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
η
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
33 Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής
∆ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ
την 04-09-2012
η
Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 4 Σεπτεµβρίου
2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 42670/31-08-2012 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 31-08-2012
Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ
∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.
1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ. Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
2. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.
«
«
3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.
«
«
4. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.
«
«
5. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ∆.Σ.
«
«
6. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ∆.Σ.
«
«
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.
Μέλος της Ο.Ε.
2. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.
«
«

ΑΠΟΦΑΣΗ –274–
Ο ∆ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονοµική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το
ο
2 θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε το άρθρο 75 § 3, κατέστη οµόφωνα, κατεπείγον θέµα,
που αφορά την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού που αφορά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την υπηρεσία «Μεταφορά µαθητών των ειδικών σχολείων του ∆ήµου
Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013».
Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 43055/04-09-2012 έγγραφο της Οικονοµικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Σας στέλνουµε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού που αφορά τον έλεγχο
των δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την υπηρεσία «Μεταφορά µαθητών των ειδικών σχολείων του
∆ήµου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013» που έχει ως κατωτέρω:
A. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Στο Ίλιον σήµερα την 29η του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο
ου
∆ηµαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 - 50) η επιτροπή που ορίστηκε σύµφωνα µε την παράγραφο (δ) του 103
ο
άρθρου του Ν. 3463/2006, το 18 άρθρο του Π. ∆. 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 ∆ήµου 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 38542/27-7-2012 διακήρυξη για τη «Μεταφορά µαθητών του Ειδικών Σχολείων του
∆ήµου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 –2013», και συγκεκριµένα τα άρθρα 23.2.4 και 23.4.2, στο πλαίσιο
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επανελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής επανέλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης των αναδόχων εταιρειών:
Η εταιρεία «ΝΤΕΝΤΕΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 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. ∆έχεται να συζητηθεί το θέµα κατ’ επείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν.
3852/2010
2. Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού που αφορά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την υπηρεσία «Μεταφορά µαθητών των ειδικών σχολείων του
∆ήµου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013», και αναθέτει στην εταιρεία µε την επωνυµία
«ΝΤΕΝΤΕΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 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.
Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.
Τα Μέλη
Κανελλόπουλος Γ., Φεγγερός Β.,
Θεοδωρακόπουλος Γ., Γκιώνης Ι.
Μπαρµπαγιάννης Χ., Πετρόπουλος Χ.
ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
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