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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 24 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η
Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 13680/19.5.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου
που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 6. Σερέτη Χριστίνα,
τακτικά μέλη, 7. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2.
Αναγνώστου Ιωάννης, 3. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο διευθυντής
οικονομικών υπηρεσιών κ. Κατσάρης, και οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Κακάτσιος, Συρίγου και
Παπακώστα.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 154/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 85/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με
τον καθορισμό όρων διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική
μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών» (Α.Μ. 6/2017)
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 11ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.13631/2017 έγγραφο του αντιδημάρχου κ. Καλαρρύτη, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016,
τα εξής:
Την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 85/2017 Α.Ο.Ε. ως προς τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του
Διαγωνισμού. Έχουν διορθωθεί τα κάτωθι σημεία:
Α) Στο άρθρο 12 προστέθηκε η λήξη ισχύος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης.
Β) Στη σελίδα 32 υπολογίσθηκαν εξ αρχής τα κριτήρια ανάθεσης του αστικού λεωφορείου τα οποία εκ
παραδρομής είχαν υπολογισθεί σε 110% αντί του ορθού 100%
Γ) Στη σελίδα 28 προστέθηκε ο τύπος Uσυν=(U1+U2)/2 ειδικά για την ομάδα Α
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το Ν.
4412/2016
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Αντύπα και Πίκουλα)
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Εγκρίνει την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 85/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς
τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και συγκεκριμένα ως προς τα κάτωθι σημεία:
Α) Στο άρθρο 12 προστέθηκε η λήξη ισχύος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης
Β) Στη σελίδα 32 υπολογίσθηκαν εξ αρχής τα κριτήρια ανάθεσης του αστικού λεωφορείου τα οποία εκ
παραδρομής είχαν υπολογισθεί σε 110% αντί του ορθού 100%
Γ) Στη σελίδα 28 προστέθηκε ο τύπος Uσυν=(U1+U2)/2 ειδικά για την ομάδα Α

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 154/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 25.5.2017

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ
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