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Θέμα:    Λήψη απόφασης για έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο 

«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:200 ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Α. Με την  αρχική διακήρυξη με ΑΔΑΜ:17PROC002470030 και την τροποποίησή 

της με ΑΔΑΜ: 18PROC002536434 του συνοπτικού διαγωνισμού της μελέτης και στη 

συνέχεια με την υπ’ αρ. 175/26-4-2018 (σχετ.1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Ιλίου εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ για την αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών της μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:200 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του 

παραπάνω έργου ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ – 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.», ο οποίος υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά. 

Β. Με την υπ’ αρ. 248/21-6-2018 (σχετ.2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τη μελέτη με τίτλο ««ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ – 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:200 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», στον  οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία «ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.» και εξουσιοδοτήθηκε ο 
Δήμαρχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (σχετ.3) η οποία και 
υπογράφηκε στις 20-2-2019 με αρ. πρωτ. 6127.



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5e9fecd49ca4a642036015cf στις 22/04/20 14:41

2

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι Α’ & Β’ φάσεις του έργου σύμφωνα με τους 

κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και με όσα προέβλεπε η μεταξύ μας σύμβασης. 

Όμως κατά το στάδιο της πληρωμής του χρηματικού εντάλματος (1ος Λογαριασμός) 

διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής και μόνο δεν είχε ληφθεί η σχετική απόφαση από το 

Δημοτικό Συμβούλιο με την οποία θα έκρινε απαραίτητο την ανάθεση του έργου – 

μελέτης σε ιδιώτες μελετητές και ιδιωτικά γραφεία καθόσον αυτά διαθέτουν τις ειδικές 

γνώσεις, εμπειρία και υλικοτεχνική υποδομή για την περαίωση αυτού, οι δε Υπηρεσίες 

του Δήμου μας αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό. 

Έτσι λοιπόν, με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση με την οποία:

Α) Να γίνει αποδεκτή η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου 

Β) Να Εγκρίνει την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ – 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:200 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», σε ιδιώτες μελετητές και 

ιδιωτικά γραφεία καθόσον αυτά διαθέτουν τις ειδικές γνώσεις, εμπειρία και υλικοτεχνική 

υποδομή για την περαίωση αυτού, οι δε Υπηρεσίες του Δήμου μας αδυνατούν να 

ανταπεξέλθουν σε αυτό.

Γ) Να Εγκρίνει  τις με αρ. 175/26-4-2018, 248/21-6-2018 αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ιλίου με τις οποίες ανατέθηκε στον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία «ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.» για την εκτέλεση του 

έργου με τίτλο «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

1:200 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ».

         Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                      

       
                

                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΖΕΝΕΤΟΣ
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