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  Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30039/06.07.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           30η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                  την 05.07.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 5η  Ιουλίου 2017, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 29185/30.06.2017 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 30.06.2017. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                        Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ               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.              «     « 

7. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.       Αν. Μέλος της Ο.Ε 

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                  Μέλος της Ο.Ε 

2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          «     « 

 ΑΠΟΦΑΣΗ –284– 

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

4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά την ορθή επανάληψη της 

ΑΟΕ 270/2017. 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 29803/04.07.2017 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Παρακαλούμε για την ορθή επανάληψη της ΑΟΕ 270/2017 που αφορά την έγκριση πίστωσης, 

τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την διενέργεια 

ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο τριετούς διάρκειας (με 

δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος) για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου». 

Και συγκεκριμένα : Ως προς τη σελ. 7 σημείο  39 αντί του «Την υπ ’αρ. 039/2017/ 26.01.2017 

(ΑΔΑ:62ΤΖΩΕΒ-ΨΕ1) που αφορά την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 

υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 
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υπηρεσιών για το έτος 2017 βάσει του Ν. 4412/16», στο ορθό.: 

  «Την υπ’ αρ. 263/2017/ 22.06.2017 (ΑΔΑ:Ψ908ΩΕΒ-Σ6Ρ) που αφορά την συγκρότηση επιτροπής για τη 

διενέργεια και αξιολόγηση υποβαλλόμενων προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη 

σύναψη συμφωνίας πλαίσιο τριετούς διάρκειας (με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος) για 

την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου». 

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση 270/2017 ΟΕ ως έχει.»    

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. Εγκρίνει την ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 270/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, ως προς 

το εξής: 

Ως προς τη σελ. 7 σημείο  39 αντί του «Την υπ ’αρ. 039/2017/ 26.01.2017 (ΑΔΑ:62ΤΖΩΕΒ-ΨΕ1) που 

αφορά την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών 

για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2017 βάσει 

του Ν. 4412/16», στο ορθό.: 

  «Την υπ’ αρ. 263/2017/ 22.06.2017 (ΑΔΑ:Ψ908ΩΕΒ-Σ6Ρ) που αφορά την συγκρότηση επιτροπής για τη 

διενέργεια και αξιολόγηση υποβαλλόμενων προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη 

σύναψη συμφωνίας πλαίσιο τριετούς διάρκειας (με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος) για 

την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου». 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση 270/2017 ΟΕ ως έχει 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                               Τα Μέλη 

                                          Χαραλαμπόπουλος Ι., Γκόγκος Κ., 

                                          Βομπιράκη Ν., Κουμαραδιός Γ.,          

                                           Βέργος Ι., Κανελλόπουλος Γ., 

                                            Γαλούνης Δ. 

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  

ΑΔΑ: ΩΘΓ2ΩΕΒ-964


		2017-07-07T10:02:21+0300
	Athens


		2017-07-07T10:12:44+0300
	KLEANTHI STAMOULOU




