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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        34η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                          την 18.08.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 18η Αυγούστου 

2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 55345/14.08.2020 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 14.08.2020 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. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.             Αν. Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                 Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ      «    « 

3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

       ΑΠΟΦΑΣΗ –270– 

      Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το    

1ο θέμα ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά τη λήψη απόφαση̋ για την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ 

«Έλεγχο̋ δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» τη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ». 

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ α) το υπ’ αριθμ. 55575/17.08.2020 και β) το υπ’ αριθμ. 

55573/17.08.2020 σχετικά έγγραφα τη̋ Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών, στα οποία αναφέρεται ότι: 

 «Σα̋ διαβιβάζουμε:   

1) Τον φάκελο διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» με όλα τα 

σχετικά στοιχεία και έγγραφα που περιλαμβάνονται σε αυτόν.   

2) Το Πρακτικό ΙΙ «Έλεγχο̋ δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» του παραπάνω διαγωνισμού 
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έργου.   

3) Το φάκελο δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου  με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» 

 

Σα̋ ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με : 

Α) Τι̋ εξή̋ διατάξει̋ όπω̋ τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 

(1) Του ΠΔ 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικέ̋ ρυθμίσει̋ σε θέματα 

έργων που εκτελούνται από του̋ Οργανισμού̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ (Ο.Τ.Α.) και άλλε̋ σχετικέ̋ 

διατάξει̋» (ΦΕΚ 84Α /02-06-87),  

(2) Του Ν. 2690/99 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητική̋ Διαδικασία̋ και άλλε̋ διατάξει̋”,   

(3) Του Ν.3463/06 «Κώδικα̋ Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α /08-06-06),  

(4) Του Ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση τη̋ Κωδικοποίηση̋ τη̋ νομοθεσία̋ κατασκευή̋ δημοσίων 

έργων» (ΚΔΕ) ( ΦΕΚ 116 Α’/18-6-2008) και συγκεκριμένα των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 

20, των άρθρων 80-110 και τη̋ παραγράφου 1α του άρθρου 176,  

(5) Του N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ - 

Πρόγραμμα Καλλικράτη̋» (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010),  

(6) Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλε̋ διατάξει̋» (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010),  

(7) Του N.4013/11 «Σύσταση ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007 (πτωχευτικό̋ κώδικα̋) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανση̋ και άλλε̋ διατάξει̋» 

(ΦΕΚ 204Α /15-9-2011),  

(8) Τη̋ Κ.Υ.Α. Π1/2380/18.12.2012 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργία̋ και διαχείριση̋ 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξη̋, 

Ανταγωνιστικότητα̋, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Β 3400/20.12.2012),  

(9) Του Ν.4278/14 «Φάροι, Στρατολογία και άλλε̋ διατάξει̋» και ειδικότερα την παράγραφο 1 του 

άρθρου 59  «Άρση περιορισμών συμμετοχή̋ εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα» και 

την εγκύκλιο 13/20-08-2014 του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ (ΦΕΚ 157Α /04-08-2014),  

(10) Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ 

(ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋ 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋». 

(11) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιε̋ συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών (προσαρμογή στι̋ 

οδηγίε̋ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016)  

(12) Του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από του̋ διατάκτε̋” ( Α΄ 145)  

(13) Του Ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α/19-05-2017 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-75 Α/23-5-17 ): 

«Συνταξιοδοτικέ̋ διατάξει̋ Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα 
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εφαρμογή̋ των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνική̋ στήριξη̋ και 

εργασιακέ̋ ρυθμίσει̋, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομική̋ Στρατηγική̋ 2018-2021 και λοιπέ̋ 

διατάξει̋» και ιδίω̋ τα άρθρα 118 και 119. 

(14) Του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου τη̋ Τοπική̋ 

Αυτοδιοίκηση̋ - Εμβάθυνση τη̋ Δημοκρατία̋ - Ενίσχυση τη̋ Συμμετοχή̋ - Βελτίωση τη̋ 

οικονομική̋ και αναπτυξιακή̋ λειτουργία̋ των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσει̋ 

για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωση̋ και λειτουργία̋ των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσει̋ για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 

ιθαγένεια̋ και την πολιτογράφηση - Λοιπέ̋ διατάξει̋ αρμοδιότητα̋ Υπουργείου Εσωτερικών και 

άλλε̋ διατάξει̋ 

(15) Τη̋ λοιπή̋ νομοθεσία̋ εκτέλεση̋ έργων.  

 

 

Β) Τα κάτωθι στοιχεία και έγγραφα που περιλαμβάνονται στον φάκελο διαγωνισμού του έργου: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

(1) Την υπ’ αρίθμ. ΟΔΟ 02/2018 μελέτη έργου που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με 

τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ», με προϋπολογισμό δημοπράτηση̋  

5.340.000,00 Ευρώ για δαπάνη εργασιών, για Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, για απρόβλεπτα, για δαπάνη 

αναθεώρηση̋ και για δαπάνη Φ.Π.Α 24%. 

(2) Την απόφαση 246/29-10-2019 (ΑΔΑ:6ΙΞΤΩΕΒ-ΙΕΩ) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτο̋ 2020.  

(3) Την απόφαση 247/29-10-2019 (ΑΔΑ:ΨΥΧΗΩΕΒ-Λ4Ρ) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμό̋ έτου̋ 2020. 

(4) Τη χρηματοδότηση τη̋ σύμβαση̋ από πόρου̋ τη̋ Περιφέρεια̋ Αττική̋ σύμφωνα με την από 

24/03/2020 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση και την υπ’ αρίθμ. 719/02-01-2020 

(ΑΔΑ:67ΔΘ7Λ7-ΥΕΧ) Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ τη̋ Περιφέρεια̋ Αττική̋. 

(5) Η διάρκεια εκτέλεση̋ του έργου είναι δεκαπέντε (15) ημερολογιακοί μήνε̋ από την ημερομηνία 

υπογραφή̋ τη̋ σύμβαση̋.  

(6) Το με αρ. πρωτοκ. 30415/06-05-2020 με ΑΔΑΜ: 20REQ006664125 πρωτογενέ̋ αίτημα. 

(7) Την υπ’ αρίθμ.489 με αρ. πρωτ. 30711/07-05-2020 AAY με  ΑΔΑ: ΨΦΧ5ΩΕΒ-ΕΨΠ και ΑΔΑΜ: 

20REQ006669379  για έγκριση̋ διάθεση̋ πίστωση̋ ποσού ύψου̋ 20.000,00 € του 

Κ.Α.Ε.:30.7326.0006 του προϋπολογισμού του Δήμου έτου̋ 2020 και για κατανομή ποσών ανά 

έτη. 

(1) Την κλήρωση που διενεργήθηκε μέσω τη̋ πλατφόρμα̋ του ΜΗΜΕΔ από την οποία προέκυψαν 

τα μέλη του Γνωμοδοτικού Οργάνου - Επιτροπή̋ διενέργεια̋ του παρόντα διαγωνισμού. 

(8) Την υπ’ αρίθμ. 152/05-06-2020 (ΑΔΑ:ΩΡΥΦΩΕΒ-ΚΙΛ) Α.Ο.Ε. συγκρότηση̋ τη̋ Επιτροπή̋ 

διενέργεια̋ του παρόντα διαγωνισμού. 
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(9) Την απόφαση 123/08-05-2020 (ΑΔΑ:ΩΕΔΘΩΕΒ-4ΧΛ) τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ με την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι τη̋ Διακήρυξη̋ για την δημοπράτηση κατασκευή̋ του έργου, σύμφωνα με 

τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋ με κριτήριο ανάθεση̋ την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμή̋».   

(10) Τι̋ με αρ. πρωτ. 33112/19-05-2020 Προκήρυξη (Αρ. ΑΔΑΜ: 20PROC006725697 2020-05-19), 

Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC0067226009 2020-05-19) και Περίληψη Διακήρυξη̋ με ΑΔΑ: 

(6ΓΖ8ΩΕΒ-Ω9Ζ) ανοικτού διαγωνισμού του έργου μέσω του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)   

(11) Με τον αρ. πρωτ. 33210/19-05-2020 έγγραφό μα̋ απεστάλη η περίληψη  τη̋ διακήρυξη̋ του 

έργου στι̋ εφημερίδε̋ «Αιγάλεω η πόλη μα̋» και «Χτύπο̋» στι̋ οποίε̋ δημοσιεύθηκε στι̋ 

20/05/2020 και 23/05/2020 αντίστοιχα.  

(12) Η περίληψη και η διακήρυξη αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου στι̋ 20/05/2020  

(13) Την με αρ.πρωτοκ. 34651/25-05-2020 ενημέρωση προ̋ την Επιτροπή του Διαγωνισμού για την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών  στι̋ 12/06/2020 και ώρα 10:00 μμ.   

(14) Την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών που υποβλήθηκαν από οικονομικού̋ φορεί̋ 

μέσω τη̋ διαδικτυακή̋ πύλη̋ www.promitheus.gov.gr  διαγωνισμό του έργου που έγινε στι̋ 

12/06/2020 και ώρα 10:00 μμ.  

(15) Τον ηλεκτρονικό φάκελο προσφορά̋ (δικαιολογητικών και οικονομική̋ προσφορά̋) του 

Οικονομικού Φορέα που συμμετείχε στον διαγωνισμό του έργου του θέματο̋.  

(16) Το Πρακτικό Ι: «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» τη̋ Επιτροπή̋ 

Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο, στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό υπέβαλλε δικαιολογητικά 

συμμετοχή̋ και  οικονομική προσφορά, ένα̋ (01) οικονομικό̋ φορέα̋ με την επωνυμία 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», ο οποίο̋ αναδείχθηκε προσωρινό̋ μειοδότη̋, με μέση έκπτωση 45,30 

% και σύνολο δαπάνη̋ κατά την προσφορά 2.633.466.15 € (χωρί̋ ΦΠΑ). 

 

(2) Την Απόφαση Ο.Ε. 193/25-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΤ9ΩΕΒ-ΖΡΓ) έγκριση̋ του Πρακτικού Ι και 

ανάδειξη̋ του πρώτου μειοδότη / προσωρινού αναδόχου, την οποία η αναθέτουσα αρχή, στι̋ 

03-07-2020, κοινοποίησε στο μοναδικό συμμετέχοντα μέσω τη̋ λειτουργία̋ «Επικοινωνία̋» του 

ΕΣΗΔΗΣ και κατόπιν ανάρτησε στα συνημμένα του διαγωνισμού. Κατά τη̋ ω̋ άνω απόφαση̋ 

δεν υποβλήθηκαν ενστάσει̋. 

(3) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 48613/17-07-2020 πρόσκληση υποβολή̋ δικαιολογητικών, η οποία εστάλη 

στι̋ 17/07/2020 από το χειριστή μέσω τη̋ «Επικοινωνία̋» στον προσωρινό ανάδοχο για την 

αποστολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στα άρθρα 23.2 – 23.10 τη̋ διακήρυξη̋ του 

έργου εντό̋ δέκα (10) ημερών από τη λήψη τη̋.  

(4) Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα από τον προσωρινό ανάδοχο, αρχικά 

ηλεκτρονικά στι̋ 23/07/2020 μέσω τη̋ λειτουργία̋ «Επικοινωνία̋» του ΕΣΗΔΗΣ και ακολούθω̋ 

με φυσικό φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου (αρ. πρωτοκ. 50577/24-07-2020). 
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(5) Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο στι̋ 31/07/2020 μέσω τη̋ 

λειτουργία̋ «Επικοινωνία̋» του ΕΣΗΔΗΣ και ακολούθω̋ με φυσικό φάκελο στο πρωτόκολλο 

του Δήμου (αρ. πρωτοκ. 52653/31-07-2020). 

(6) Το Πρακτικό ΙΙ: «Έλεγχο̋ δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» σύμφωνα με το οποίο η 

Επιτροπή Διαγωνισμού - αφού ήλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίηση̋  του προσωρινού αναδόχου - οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» -  εισηγείται: 

i) Την απόρριψη τη̋ προσφορά̋ του προσωρινού αναδόχου - οικονομικού φορέα με την 

επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» , 

ii) Την κατάπτωση τη̋ εγγύηση̋ συμμετοχή̋ . 

iii) Τη ματαίωση τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ τη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ κατασκευή̋ τη̋ 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ», 

               για του̋ λόγου̋ που αναφέρονται σε αυτό. 
 

Και αφού λάβετε υπόψιν ότι: 

(1) Στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, όπω̋ προαναφέρθηκε, τηρήθηκαν όλοι οι 

απαιτούμενοι κανόνε̋ δημοσιότητα̋, σύμφωνα με το Ν.4412/16. 

(2) Την Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών τη̋ πανδημία̋ του 

κορωνοϊού COVID-19 και άλλε̋ κατεπείγουσε̋ διατάξει̋ Φ.Ε.Κ.84Α /13-04-2020» η οποία 

επιτρέπει το «μείζον» ήτοι ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ - οικονομικό̋ φορέα̋ «να υποβάλει σε 

αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 

4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ή ηλεκτρονική 

υπεύθυνη δήλωση μέσω τη̋ Ενιαία̋ Ψηφιακή̋ Πύλη̋ τη̋ Δημόσια̋ Διοίκηση̋ του άρθρου 52 

του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο τη̋ από 20.3.2020 

Πράξη̋ Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπω̋ αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4683/2020 (Α΄ 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωση̋ ή ανάθεση̋ και να 

συναφθεί η σύμβαση»  

(3) Το γεγονό̋ ότι εξακολουθεί να υφίσταται άμεσο̋ κίνδυνο̋ διασπορά̋ του κορωνοϊού COVID-

19. 

(4) Το γεγονό̋ ότι ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ - οικονομικό̋ φορέα̋ αυτοβούλω̋ υπέβαλε 

δικαιολογητικά στι̋ 31/07/2020 μέσω τη̋ λειτουργία̋ «Επικοινωνία̋» του ΕΣΗΔΗΣ και 

ακολούθω̋ με φυσικό φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου (αρ. πρωτοκ. 52653/31-07-2020) 

τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού.  

(5) Εφόσον υποβλήθηκε προσφορά από έναν οικονομικό φορέα, είναι αυτονόητο οτι το 

ενδεχόμενο απόρριψή̋ τη̋ οδηγεί στη ματαίωση τη̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋ τη̋ σύμβαση̋. 

(6) Το έργο τη̋ Ανάπλαση̋ τη̋ Αγ. Νικολάου είναι μείζονο̋ σημασία̋ για το Δήμο Ιλίου 

δεδομένου ότι αποτελεί ένα μακροχρόνιο αίτημα των κατοίκων τη̋ περιοχή̋. Ω̋ κεντρική 

αρτηρία τη̋ ομώνυμη̋ περιοχή̋ του Δήμου Ιλίου, επιφορτίζεται από ιδιαίτερα αυξημένη 

κυκλοφορία οχημάτων και αποτελεί βασικό εμπορικό άξονα καθώ̋ στεγάζει πληθώρα 

καταστημάτων λιανικού εμπορίου και υγειονομικού ενδιαφέροντο̋, ενώ σ' όλη την έκτασή τη̋ 

φιλοξενεί χρήση κατοικία̋. Ενδεικτικά στα προβλήματα που παρουσιάζει αναφέρεται η  έντονη 

ολισθηρότητα και οι σημαντικέ̋ φθορέ̋ του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα, τα επικίνδυνα 
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πεζοδρόμια κ.ά. Βασικό αντικείμενο του έργου αποτελεί η βελτίωση τη̋ λειτουργικότητα̋, τη̋ 

ασφάλεια̋, τη̋ προσβασιμότητά̋ τη̋, τη̋ εικόνα̋ του περιβάλλοντο̋ και τη̋ ποιότητα ζωή̋ τη̋ 

πόλη̋. 

 

Παρακαλούμε όπω̋, συνεκτιμώντα̋ όλα τα δεδομένα, αποφασίσετε για την έγκριση ή μη του 

ω̋ άνω Πρακτικού ΙΙ :  «Έλεγχο̋ δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» 

A) ω̋ προ̋ το σημείο (α) και το σημείο (γ) και 

B) ω̋ προ̋ το σημείο (β) 

     

           Κατά τη̋ απόφαση̋ έγκριση̋ ή μη του Πρακτικού ΙΙ: «Έλεγχο̋ δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου» χωρεί προδικαστική προσφυγή εντό̋: 

(α) δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόμενη̋ πράξη̋ στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόμενη̋ πράξη̋ σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνία̋, άλλω̋   

γ) δέκα (10) ημερών από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση τη̋ πράξη̋ που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

σύμφωνα με τα άρθρα 345 έω̋ 374  του Ν. 4412/2016. »  

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

                Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,  

             Αποφασίζει  Ομόφωνα 

A)Αναβάλλει τη λήψη απόφαση̋ για την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ «Έλεγχο̋ δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου» τη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ»  και 

Β)Αναπέμπει στην Επιτροπή διαγωνισμού τον  έλεγχο των συμπληρωματικών στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από τον οικονομικό φορέα προκειμένου να διαπιστωθεί η πληρότητα του φακέλου. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                 Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,          

Μαρκόπουλο̋ Φ.,   Βέργο̋ Ι.,  

                                      Γαλούνη̋ Δ.  

           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   
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