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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
19η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

την 19.05.2020

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 19η Μαΐου 2020,
ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 32549/15.05.2020 πρόσκληση του
Δημάρχου ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα
τα μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 15.05.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα
με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020
Κοινή

Υπουργική

Απόφαση

των

Υπουργών

Οικονομικών,

Εσωτερικών

&

Επικρατεία̋

(Β’

850/13.03.2020).
Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε.

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε.

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

«

«

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ

«

«

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

«

«

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.

«

«

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ

«

«

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ –135–
Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το
6ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά την έγκριση παράταση̋ κατάθεση̋ δικαιολογητικών
κατακύρωση̋ στην εταιρεία Σπηλιώτη̋ Α.Ε για την «Προμήθεια

μέσων ατομική̋ προστασία̋

προσωπικού του Δήμου Ιλίου (έτου̋ 2019)».
Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 32744/18-05-2020

σχετικό έγγραφο τη̋

Οικονομική̋ Υπηρεσία̋ του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Με την υπ. αριθ. 031/12056/14-02-2020 Α.Ο.Ε. αναδείχτηκε προσωρινό̋ ανάδοχο̋ για την 3η
ομάδα: Τμήμα διαχείριση̋ και συντήρηση̋ οχημάτων τη̋ Διεύθυνση̋ Διαχείριση̋ Απορριμμάτων και
Πρασίνου (Είδη για δικυκλιστέ̋) την εταιρεία με επωνυμία: ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΟΤΟ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ σχετικά με την

«Προμήθεια μέσων ατομική̋ προστασία̋

προσωπικού του Δήμου Ιλίου (έτου̋ 2019)»
Με την υπ. αριθ. πρωτ. 32257/14-05-2020 αίτηση τη̋ η εταιρεία Σπηλιώτη̋ α.ε. αιτείται την
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χορήγηση παράταση̋ τη̋ προθεσμία̋ για την κατάθεση δικαιολογητικών κατακύρωση̋ λαμβάνοντα̋
υπ. όψην ότι η εταιρεία από τι̋ 31/03/2020 άνηκε στι̋ πληττόμενε̋ επιχειρήσει̋ και δεν κατέστη
δυνατόν να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Βάσει τη̋ Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασπορά̋ του κορωνοϊου COVID-19, τη στήριξη τη̋ κοινωνία̋ και τη̋ επιχειρηματικότητα̋ και τη
διασφάλιση τη̋ ομαλή̋ λειτουργία̋ τη̋ αγορά̋ και τη̋ δημόσια̋ διοίκηση̋» (ΦΕΚ Α΄68/20-03-2020)
ρυθμίζονται ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, αναλυτικότερα:
α) αναβολή διενέργεια̋ διαγωνισμών…
β) παράταση τη̋ ημερομηνία̋ υποβολή̋ αιτήσεων συμμετοχή̋ ή προσφορών, στι̋ περιπτώσει̋ που
ήδη έχει δημοσιευθεί……..
γ) αναστολή κάθε προθεσμία̋ που αφορά δημόσιε̋ συμβάσει̋, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεση̋ ή
εκτέλεση̋ αυτών και
δ) χορήγηση παράταση̋ κάθε είδου̋ συμβατικών προθεσμιών.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε για :
1. Την χορήγηση παράταση̋ προθεσμία̋ κατάθεση̋ δικαιολογητικών κατακύρωση̋ σύμφωνα με
την παρ. 3. του άρθρου 103, Ν. 4412/2016 για επιπλέον είκοσι (20) ημερολογιακέ̋ ημέρε̋»
Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋

Η Οικονομική Επιτροπή
Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση κατάθεση̋ δικαιολογητικών κατακύρωση̋ στην εταιρεία Σπηλιώτη̋ Α.Ε για
την «Προμήθεια μέσων ατομική̋ προστασία̋ προσωπικού του Δήμου Ιλίου (έτου̋ 2019), σύμφωνα
με την παρ. 3. του άρθρου 103, Ν. 4412/2016 για επιπλέον είκοσι (20) ημερολογιακέ̋ ημέρε̋.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε.

Τα Μέλη
Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,
Κουκουβίνο̋ Δ., Μαρκόπουλο̋ Φ.,

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Βέργο̋ Ι., Φεγγερό̋ Β., Κάβουρα̋.
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