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        Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:9097/26.02.2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                          12η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 25.02.2016 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 25η Φεβρουαρίου 

2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 8069/19-02-2016 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 19-02-2016. 

        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. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.         «       « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      «    

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «       « 

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «       « 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                      «       «  

    ΑΠΟΦΑΣΗ –120–  
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά τη λήψη απόφασης 

σχετικά με τον διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια κουρτινών – ρολοκουρτινών, μοκετών και 

χλοοταπήτων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου: Ομάδα Α΄(Κουρτίνα για την αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων) και Ομάδας Β΄(Συνθετικός χλοοτάπητας). 

  Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 8933/25-02-2016 σχετικό έγγραφο της 

Οικονομικής Υπηρεσίας  του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σε συνέχεια της με αρ. 069/8-2-2016 ΑΟΕ σύμφωνα με την οποία αποφασίζεται: 

Α. Η επανάληψη του διαγωνισμού ως προς τα είδη της ομάδας Α΄(Κουρτίνα για την αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων) 

Β. Η παραπομπή του φακέλου της προμήθειας  του διαγωνισμού για τα είδη της ομάδας Β΄(Συνθετικός 

Χλοοτάπητας) στη Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας, ώστε να γνωμοδοτήσει επί των τεχνικών προδιαγραφών. 

Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτ. 7893/19-2-2016 γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  στην οποία 

αναφέρεται ότι: 

ΑΔΑ: 75ΞΣΩΕΒ-1Φ4



 2 

«Σχετικά με την ομάδα Β΄(Συνθετικός χλοοτάπητας) της τροποποιημένης μελέτης Π101/2015 που 

αφορά την «προμήθεια κουρτινών-ρολοκουρτινών, μοκετών και χλοοταπήτων για τις ανάγκες 

υπηρεσιών του Δήμου» στις τεχνικές προδιαγραφές όπου αναφέρεται η περίοδος εγγύησης :Κατ’ 

ελάχιστον 6 έτη όσον αφορά την αλλοίωση του χρώματος από την ακτινοβολία του ήλιου και τυχόν 

εργοστασιακά ελαττώματα, αυτή προκύπτει από προδιαγραφές του προϊόντος και χορηγείται από την 

κατασκευάστρια εταιρεία. 

Ως εκ τούτου προτείνεται η επανάληψη του διαγωνισμού ως προς την ομάδα Β’ (συνθετικός 

χλοοτάπητας) με τροποποίηση των τεχνικών  προδιαγραφών της μελέτης. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,        

                                                   Αποφασίζει   Ομόφωνα 

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

3852/2010 

Β) Την επανάληψη του διαγωνισμού ως προς την Ομάδα Β΄(Συνθετικός χλοοτάπητας) με τροποποίηση 

των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 7893/2016 γνωμοδότηση της 

Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

Κουμαραδιός Γ., Βομπιράκη Ν., 

Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι., 

Γκόγκος Κ., Κάβουρας Κ.  

 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ        
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