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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 46086/17-09-2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 34η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής
     ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ την 13-09-2012

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 13η Σεπτεμβρίου
2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.45 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 44109/07-09-2012 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 07-09-2012
        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. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   « «
3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.   « «
4. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.   « «
5. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Δ.Σ.            « «
6. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ.    « «
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   Μέλος   της Ο.Ε.
2. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.   « «

 ΑΠΟΦΑΣΗ –286–
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το

9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση εισηγητικών 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. 43799/06-09-2012 έγγραφο της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας στέλνουμε το εισηγητικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την ην
υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών του Μουσικού Σχολείου του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 -
2013», και έχει ως κατωτέρω:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
Στο Ίλιον σήμερα την 5η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 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 180/7-6-2012 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, δηλαδή η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού για τις «Μεταφορές μαθητών
Μουσικού Σχολείου του Δήμου Ιλίου για το έτος 2012 – 2013», της οποίας τα παρόντα μέλη σήμερα
είναι οι:
Πέτρη Γεωργία
Ζουμπουλίδης Γεώργιος
Αντωνόπουλος Παύλος
έχοντας υπόψη:
α) Τη με αριθμό 38541/27-7-2012 διακήρυξη του διαγωνισμού για τις «Μεταφορές μαθητών Μουσικού
Σχολείου του Δήμου Ιλίου για το έτος 2012 – 2013», περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε σε δύο
ημερήσιες εφημερίδες, μια εφημερίδα δημοπρασιών και σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες της οικείας
Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης,
β) τη με αριθμό 147/7-6-2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση πίστωσης και τον
καθορισμό τρόπου εκτέλεσης για τις «Μεταφορές μαθητών Μουσικού Σχολείου του Δήμου Ιλίου για το
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έτος 2012 –  2013»,
γ) τη με αριθμό 236/27-7-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του πρακτικού

δημοπρασίας για τις «Μεταφορές μαθητών Μουσικού Σχολείου του Δήμου Ιλίου για το έτος 2012 –
2013»,
δ) τη με αριθμό 238/27-7-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό του τρόπου
εκτέλεσης και των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για τις «Μεταφορές μαθητών Μουσικού Σχολείου

του Δήμου Ιλίου για το έτος 2012 –  2013»,
ε) τη με αριθμό 261/9-8-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του πρακτικού
δημοπρασίας για τις «Μεταφορές μαθητών Μουσικού Σχολείου του Δήμου Ιλίου για το έτος 2012 –
2013»,
στ) τη με αριθμό 241/28-8-2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διαπραγμάτευση που
αφορά τις «Μεταφορές μαθητών Μουσικού Σχολείου του Δήμου Ιλίου για το έτος 2012 – 2013» και
ζ) τη με αριθμό πρωτοκόλλου 42444/30-8-2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις
«Μεταφορές μαθητών Μουσικού Σχολείου του Δήμου Ιλίου για το έτος 2012 – 2013»,
συνήλθε για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των υποψήφιων
αναδόχων που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης για τις «Μεταφορές μαθητών
Μουσικού Σχολείου του Δήμου Ιλίου για το έτος 2012 – 2013».

Αφού παρήλθε η χρονική προθεσμία που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στη
διάρκεια της οποίας δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά από υποψήφιο ανάδοχο είτε απευθείας στην
επιτροπή αξιολόγησης είτε με αποστολή της ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με τα όσα σχετικά
ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών.
Συνεπώς, η παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης κηρύσσεται άκαρπη για το σύνολο των
δεκατεσσάρων (14) δρομολογίων που περιλαμβάνει.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή
Έχουσα υπόψιν τα ανωτέρω,

Αποφασίζει   Ομόφωνα
Εγκρίνει το εισηγητικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και παραπέμπει το θέμα που

αφορά την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών του Μουσικού Σχολείου  του Δήμου Ιλίου για το σχολικό
έτος 2012 - 2013» στο Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 72 § 4 του Ν. 3852/2010 λόγω της ιδιαίτερης
σοβαρότητας του καθώς και την υπ’ αριθμ. 52/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου η
απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ. για την κατακύρωση του διαγωνισμού στους αναδόχους που
επιλέγονται κατόπιν της διαπραγμάτευσης

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
    Ο Δήμαρχος 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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