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      Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου:6517/11-02-2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             4η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµικής Επιτροπής  

∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 10-02-2015 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 10η Φεβρουαρίου 

2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.00 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 6002/06.02.2015 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 06.02.2015 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ    ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.  Μέλος της Ο.Ε. 

3.  ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ∆.Σ.     «    « 

4.  ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ∆.Σ.      «    « 

5.   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.    «    « 

6.  ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.      «    « 

7.  ΓΑΛΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ∆.Σ.                  Αν. Μέλος της Ο.Ε 

8. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ         Αν. Μέλος της Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.                   Μέλος της Ο.Ε. 

2.ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ         Μέλος της Ο.Ε 

ΑΠΟΦΑΣΗ –056– 

Ο ∆ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για τον έλεγχο των 

επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών συµµετοχής του µειοδότη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΛΙΟΥ». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 5862/06.02.2015 σχετικό έγγραφο της 

Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας ενηµερώνουµε ότι: 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1. Του Ν.1418/84 «∆ηµόσια Έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 23Α/84), όπως ισχύει 
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σήµερα µετά τη συµπλήρωση και τροποποίησή του 

2. Του Π∆ 609/85 «Κατασκευή ∆ηµ. Έργων» (ΦΕΚ 223Α/31-12-85), όπως ισχύει σήµερα µετά τη 

συµπλήρωση και τροποποίησή του 

3. Του Ν.3263/04 «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 179Α/28-09-

04) 

4. Του Ν.3481/06 «Τροποποίηση στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και 

εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 162Α/02-08-06) 

5. Του Ν.3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/08-06-06) 

6. Του Ν. 3669/2008 « Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων 

Έργων» ( ΦΕΚ 116 Α’ 18-6-2008) όπως ισχύει σήµερα µετά τη συµπλήρωση και τροποποίησή 

του. 

7. Το N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) 

8. Της λοιπής νοµοθεσίας εκτέλεσης έργων, 

και αφού λάβετε υπόψη: 

1. Την µε αριθµό Πρωτοκόλλου 57745/13-10-2014 (Α∆Α: 7ΓΗΜΩΕΒ-ΥΟΤ) ∆ιακήρυξη ανοικτής 

δηµοπρασίας του έργου. 

2. Την υπ΄αριθµ. 373/03-12-2014 (Α∆Α:769ΒΩΕΒ-Η1Π)Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την 

οποία εγκρίθηκε ως τρόπος εκτέλεσης του έργου η «διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς 

δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού». 

3. Το από 11/12/2014 Πρακτικό, της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Σύµφωνα µε τα παραπάνω στον 

διαγωνισµό προσήλθαν και κατέθεσαν τα δικαιολογητικά συµµετοχής τους µαζί µε τους 

σφραγισµένους φακέλους των οικονοµικών προσφορών τους, τρεις (03) Εργοληπτικές 

Επιχειρήσεις (Ε.Ε),  εξετάστηκαν τα τυπικά δικαιολογητικά συµµετοχής τους, ανοίχτηκαν, 

ελέγχθηκαν και ανακοινώθηκαν οι οικονοµικές τους προσφορές. Μετά την ολοκλήρωση του 

ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων αποφασίσθηκε ότι στην περαιτέρω διαδικασία του 

διαγωνισµού γίνονται δεκτές και οι τρεις (03) από τις συµµετέχουσες εργοληπτικές 

επιχειρήσεις.  

4. Την µε αριθµό 443/11-12-2014 (Α∆Α: Ω7ΥΞΩΕΒ-ΖΒ0) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η 

οποία εγκρίνει το Πρακτικό του ∆ιαγωνισµού και κατακυρώνει το διαγωνισµό για το έργο στην 

Εργοληπτική Επιχείρηση µε την επωνυµία «ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», η οποία 

προσέφερε την πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά κατά σειρά µειοδοσίας µε µέση 

έκπτωση 3,00 %  

5. Την υπ’αρίθµ. 82435/54187/19-12-2014 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αττικής µε την οποία αποφασίσθηκε ότι η υπ’αρίθµ. 443/2014 Απόφαση 
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Οικονοµικής Επιτροπής έχει ληφθεί νόµιµα. 

6. Την υπ’ αρίθµ. 31/2014 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Υπηρεσία Επιτρόπου στο ∆ήµο 

Περιστερίου) µε την οποία κρίνεται ότι δεν συντρέχει νόµιµος λόγος που να κωλύει την 

υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύµβασης. 

7. Την µε αριθµό Πρωτ. 71775/22-12-2014 πρόσκληση προς τον πρώτο µειοδότη για 

προσκόµιση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών συµµετοχής του. 

8. Τα επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά συµµετοχής τα οποία προσκόµισε ο πρώτος µειοδότης µε 

την µε αρ. πρωτοκ. 72829/30-12-2014 αίτηση του καθώς και τις συµπληρώσεις αυτών. 

Παρακαλούµε όπως ελέγξετε τα επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά συµµετοχής που προσκόµισε ο 

πρώτος µειοδότης του έργου του θέµατος µε την επωνυµία «ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»  για να µπορέσει να συνεχιστεί η διαδικασία για την υπογραφή της σύµβασης.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ότι ο πρώτος µειοδότης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΛΙΟΥ» µε την επωνυµία 

«ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» προσκόµισε εµπρόθεσµα τα επικαιροποιηµένα 

δικαιολογητικά συµµετοχής που του ζητήθηκαν, και αφού ελέγχθηκαν διαπίστωσε ότι ο έλεγχός τους 

προέβη θετικός και δύναται να συνεχιστεί η περαιτέρω διαδικασία για την υπογραφή της σύµβασης. 

 

 
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 
Ο ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 
                                                                                          Κουµαραδιός Γ.,  Βοµπιράκη Ν. 

Γκόγκος Κ., Χαραλαµπόπουλος Ι., 

Βέργος Ι., Γαλούνης ∆., Γκόνης Χ., 

Κάβουρας Κ.  

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   
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