ΑΔΑ: Β4ΣΨΩΕΒ-96Θ
Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 57325/12-11-2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

40η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής
την 08-11-2012

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 08η Νοεμβρίου
2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 56266/02-11-2012 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 02-11-2012.
Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ
Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.
1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.
Μέλος της Ο.Ε.
4. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Δ.Σ.
«
«
5. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.
«
«
6. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.
«
«
7. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ.
«
«
8. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.
«
«
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

«

«

ΑΠΟΦΑΣΗ –358–
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το
16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων».
Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 56486/05-11-2012 έγγραφο της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται:
««Σας στέλνουμε το πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την
«Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων», καθώς και το φάκελο της προμήθειας, που έχει ως κατωτέρω:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Στο Ίλιον σήμερα την 25 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ. μ.
έως 13:30 μ. μ. στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 – 50) η κατά το 46ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης
11389/1993 και τον Ν. 1797/1988 Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με τη με αριθμό 68/23-2-2012 Απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τους:
1. Ανδρέας Σανξαρίδης
2. Αθανάσιος Νταντάσιος
3. Χαρίκλεια Φιλιπποπούλου
έχοντας υπόψη:
α) Τη με αριθμό 48776/01-10-2012 διακήρυξη του κ. Δημάρχου, περίληψη της οποίας
δημοσιεύτηκε άπαξ σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας, οι οποίες εκδίδονται
στην Αθήνα, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της έδρας του Νομού Αττικής, σε δύο εβδομαδιαίες
εφημερίδες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Επίσης,
δημοσιεύτηκε από την Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr.
β) τη με αριθμό 265/27-9-2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου, η οποία αφορά
την έγκριση πίστωσης και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια 200 κάδων
η
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απορριμμάτων»,
γ) τη με αριθμό 293/27-9-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, η οποία αφορά
την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια 200
κάδων απορριμμάτων» και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και
Στην αρχή η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη του διαγωνισμού.
Κατόπιν η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων σε όλη τη
διάρκεια της αναφερομένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, ως κάτωθι:
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 η έναρξη της
δημόσιας αποσφράγισης των παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά παραδόσεως ως εξής:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, γι αυτό τον λόγο κηρύσσουμε τον διαγωνισμό άγονο όπως
προβλέπεται από την διακήρυξη και προτείνουμε την επανάληψη του διαγωνισμού για την Προμήθεια
200 κάδων απορριμμάτων, χωρίς την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών.»
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
Η Οικονομική Επιτροπή
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. Το πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια
200 κάδων απορριμμάτων».
2. Την επανάληψη του διαγωνισμού χωρίς τροποποίηση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών που αφορά την «Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων», ως αναλυτικά ανωτέρω
αναφέρεται.

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