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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:1281/12.01.2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                          2η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 12.01.2016 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 12η Ιανουαρίου 

2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 829/08-01-2016 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 08-01-2016. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ     Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.       «      «  

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.    Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.         «       « 

4. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                      «       «  

ΑΠΟΦΑΣΗ –003– 

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

2ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6,που αφορά την λήψη απόφασης για 

τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη του έργου :                  

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓ. Α5/15». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 1188/12.01.2016 σχετικό έγγραφο της 

Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας ενημερώνουμε ότι : 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1) Του Ν.1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23Α/84), όπως ισχύει 

σήμερα μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή του 

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

συμπλήρωση και τροποποίησή του 
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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 Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/08-06-06) 

6) Του Ν. 3669/2008 « Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Εργων» 

( 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 Διοίκησης - 

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

8) Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων, 

 

και αφού λάβετε υπόψη: 

1) Την με αριθμό Πρωτοκόλλου 43767/25-09-2015 (ΑΔΑ περίληψης: 6ΤΞ1ΩΕΒ-ΣΞΛ) Διακήρυξη. 

2) Το από 06/10/2015 Πρακτικό Δημοπρασίας, της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σύμφωνα με τα 

παραπάνω στον διαγωνισμό προσήλθαν και κατέθεσαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους μαζί 

με τους σφραγισμένους φακέλους των οικονομικών προσφορών τους, έξη (06) 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 οι πέντε (05) από τις συμμετέχουσες εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

3) Την με αριθμό 433/10-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕΑΩΕΒ-ΩΩ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η 

οποία εγκρίνει το Πρακτικό του Διαγωνισμού και κατακυρώνει το διαγωνισμό για το έργο στην 

Εργοληπτική Επιχείρηση µε την επωνυµία «ΒΕΝΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ», η οποία 

προσέφερε την πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά κατά σειρά µειοδοσίας µε µέση 

έκπτωση 46,18 %  

4) Την υπ’αρίθμ. 85270/46024/01-12-2015 Απόφαση της Ασκούσας Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία αποφασίσθηκε ότι η υπ’αρίθμ. 433/2015 

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έχει ληφθεί νόμιμα. 

5) Την με αριθμό Πρωτ. 57628/15-12-2015 πρόσκληση προς τον πρώτο μειοδότη για προσκόμιση 

των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του. 

6) Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία προσκόμισε ο πρώτος μειοδότης με 

την με αρ.πρωτοκ. 59711/28-12-2015 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 «ΒΕΝΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ»  
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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 

Α)Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 

3852/2010 

Β)Ότι ο πρώτος μειοδότης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ 

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓ. Α5/15» με την επωνυμία «ΒΕΝΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ» 

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 Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ., 

Χαραλαμπόπουλος Ι., Γαλούνης Δ.,  

 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ           Κάβουρας Κ. 
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