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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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35η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής
την 27-09-2012

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 27η
Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19.45 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 47215/21-092012 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 21-09-2012
Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ
∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.
1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ. Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
2. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.
Μέλος της Ο.Ε.
3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ
«
«
4. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ∆.Σ.
«
«
5. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.
«
«
6. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ∆.Σ.
«
«
7. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.
«
«
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.

«

«

ΑΠΟΦΑΣΗ –299–
Ο ∆ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονοµική Επιτροπής, εισάγει για
συζήτηση το 1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που σύµφωνα µε το άρθρο 75 § 3 του ν.
3852/2010 κατέστη οµόφωνα κατεπείγον θέµα και αφορά την εξέταση των προδικαστικών
προσφυγών των εταιρειών: Α) µε αρ. πρωτ.: 47241/21-9-12 της εταιρείας µε την επωνυµία «Μ. &
Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ Ε.Π.Ε.» και Β) µε αρ. πρωτ.: 47245/21-9-12 των εταιρειών µε τις επωνυµίες «Μάριος
Χριστιανάκης Μ.Ε.Π.Ε.» και « Γαβριήλ Κατσάνη», ΚΑΤΑ της µε αριθµό 263/2012 Απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής για την υπηρεσία, «Μεταφορά µαθητών των Ειδικών σχολείων του ∆ήµου
Ιλίου για το σχολικό έτος 2012-2013».
Αφού τέθηκαν υπ’όψη: α) Οι εξεταζόµενες προδικαστικές προσφυγές, β) ο σχετικός
φάκελος της διακήρυξης, γ) το µε αρ. 48324/27-09-2012 έγγραφο της Οικονοµικής Υπηρεσίας του
∆ήµου µε την επισυναπτόµενη γνωµοδότηση του δικηγόρου του ∆ήµου σύµφωνα µε την οποία
προτείνεται η απόρριψη των προδικαστικών προσφυγών και ειδικότερα αναφέρεται:
Για µεν την πρώτη µε αρ. πρωτ.: 47241/21-9-12 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας µε
την επωνυµία «Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ Ε.Π.Ε.», για το λόγο ότι κριτήριο προτίµησης ήταν η επιλογή
του αναδόχου µε τη χαµηλότερη τιµή σύµφωνα µε τη διακήρυξη µε αρ. 28458/2012, την οποία δεν
είχε η προσφεύγουσα, η οποία επελέγη για άλλα δροµολόγια αφού όπως προαναφέρθηκε είχε την
χαµηλότερη τιµή για αυτά.
Για δε τη δεύτερη µε αρ. πρωτ.: 47245/21-9-12 προδικαστική προσφυγή των εταιρειών µε
τις επωνυµία «Μάριος Χριστιανάκης Μ.Ε.Π.Ε.» και « Γαβριήλ Κατσάνη», ισχύουν τα ακόλουθα:
Οι προσφεύγοντες, όπως και οι ίδιοι άλλωστε αναφέρουν στην υπό κρίση προδικαστική
προσφυγή, δεν έλαβαν µέρος στον εν λόγω διαγωνισµό και συνεπώς εκλείπει το στοιχείο του
έννοµου συµφέροντος για την ακύρωση της πράξης της αναθέτουσας αρχής προκειµένου να τους
ανατεθούν συγκεκριµένα δροµολόγια που τυχόν θα είχαν επιλέξει. Επιδιώκουν την ακύρωση της
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ιλίου επικαλούµενοι την µε αρ. 47/2012
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εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και η µεταφορά των µαθητών να γίνει µέσω της
Περιφέρειας και µετά από απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, η οποία (εγκύκλιος) ουδεµία
εν προκειµένω τυγχάνει εφαρµογή. Είχαν επίσης τη δυνατότητα οι προσφεύγοντες να
προσβάλλουν, µε τον ίδιο λόγο, το κύρος της διακήρυξης, εντός των νοµίµων προθεσµίων οι οποίες
παρήλθαν άπρακτες, πλην όµως δεν το έπραξαν.»
Προτείνεται η λήψη σχετικής απόφασης.
Η Οικονοµική Επιτροπή
Έχουσα υπ’όψη τα όσα αναφέρονται πιο πάνω.
Αποφασίζει Οµόφωνα
1, Να συζητηθεί το θέµα κατ’ επείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν.
3852/2010
2. Την απόρριψη των προδικαστικών προσφυγών των εταιρειών για τους λόγους που
αναφέρθηκαν πιο πάνω ήτοι, Α) της µε αρ. Πρωτ.: 47241/21-9-12 προδικαστικής προσφυγής της
εταιρείας µε την επωνυµία «Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ Ε.Π.Ε.» και Β) της µε αρ. Πρωτ.: 47245/21-9-12
προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία «Μάριος Χριστιανάκης Μ.Ε.Π.Ε.» και
του «Γαβριήλ Κατσάνη».
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τα Μέλη
Κανελλόπουλος Γ., Γκιώνης Ι.,
Φεγγερός Β., Μπαρµπαγιάννης Χ.,
Πετρόπουλος Χ., Θεοδωρακόπουλος Γ.
Σταµατόπουλος Γ.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
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