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Θέμα:    Λήψη απόφασης για έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ-ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ»

Α. Με την  αρχική διακήρυξη με ΑΔΑΜ:17PROC001685732 του συνοπτικού 

διαγωνισμού της μελέτης και στη συνέχεια με την υπ’ αρ. 414/11-10-2017 (σχετ.1) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ για την 

αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ-ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ» και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του 

παραπάνω έργου ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ», ο οποίος υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά. 

Β. Με την υπ’ αρ. 29/19-01-2018 (σχετ.2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τη μελέτη με τίτλο ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ 

ΘΗΒΩΝ-ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ», στον  οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ENCODIA 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης (σχετ.3) η οποία και υπογράφηκε στις 13-04-
2018 με αρ. πρωτ. 14567.
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Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η Α’ φάση της μελέτης η οποία έχει εγκριθεί 

αρχικώς με την υπ’ αρ. 177/2018 ΑΔΣ ως προς το τεχνικό μέρος πλην της 

κυκλοφοριακής ρύθμισης η οποία εγκρίνεται από την αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής . 

Έως σήμερα έχει εγκριθεί η ως άνω μελέτη από τον Ο. Α.Σ.Α. με την υπ’ αρ. 12022/31-

07-2018 απόφαση και δεν έχει εγκριθεί ακόμα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

κατόπιν παρατηρήσεων της εποπτευομένης αρχής ήτοι της Διεύθυνσης Οδικών 

Υπηρεσιών Δ.Ο.Υ. ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ, λόγω κατάργησης της φωτεινής σηματοδότησης. Στη 

διαδικασία ελέγχου του φακέλου 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 της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ 

ΘΗΒΩΝ-ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ», 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. 414/11-10-2017 & 29/19-01-2018 αποφάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, με τις οποίες ανατέθηκε στον οικονομικό 

φορέα με την επωνυμία «ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» για την εκτέλεση 

της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ-ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ».

         Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                      

       
                

                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΖΕΝΕΤΟΣ
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