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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                     55η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                           την 14.12.2021 

                                       (Αριθμ. Πρωτ. 91856/14.12.2021) 

     Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 14η  Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 

π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ.  90982/10.12.2021 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. 

Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής στις 

10.12.2021 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 

55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1), γ) 

την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία 

των δήμων» και δ) την  εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την 

οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της 

διάδοσης της πανδημίας». 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                        Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                        Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                 Μέλος της Ο.Ε. 

3. KOYKOΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                          «    « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                                     «    « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                                   «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ                       

1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                 Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ                                                 «    « 

3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                                       «    « 

ΑΠΟΦΑΣΗ –450– 

     Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το           

7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
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του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 

143797, με αριθμό πρωτ. Επαναδιακήρυξης 87258/29-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009620548 2021-11-29), 

για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση του 

εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου», 

προϋπολογισμού 73.973,44€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κωδικό ΟΠΣ 5054673, το οποίο είναι 

ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και εμπίπτει στον Άξονα Προτεραιότητας 

«Ανάπτυξη – Αναβάθμιση  Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Αττική», και κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, λόγω 

τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ – ΚΜ146/20. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 91311/13.12.2021 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Έχοντας υπόψιν: 

1.   Το υπ΄ αριθμ. ΥΨΗΔ 08/12/2021, με Α.Π. 43492 ΕΞ 2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης, 

Ανάπτυξης & Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, με θέμα: Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και μετάπτωση του στις υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού 

νέφους (G-Cloud), με το οποίο πιστοποιείται η τεχνική αδυναμία λειτουργίας του υποσυστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ για 

το χρονικό διάστημα: από την Τετάρτη 15.12.2021 και ώρα 00:00:01 πμ έως την Τρίτη 21.12.2021 και 

ώρα 8.00 πμ. 

2.   Το άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο «Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας 

λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει 

άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή 

των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, όπως ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας 

και η  δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται, για τις δημόσιες  συμβάσεις προμηθειών και 

γενικών υπηρεσιών, από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, της 

Γενικής Διεύθυνσης  Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής  

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου  Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και, στη συνέχεια, με αιτιολογημένη απόφασή της, η αναθέτουσα αρχή καθορίζει τον 

τρόπο συνέχισης και διεξαγωγής της  διαδικασίας». 

3.  Τον διαγωνισμό με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 143797, την με αριθμό πρωτ.  87258/29-11-

2021   Επαναδιακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 21PROC009620548 2021-11-29, για την επιλογή αναδόχου 
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υλοποίησης του υποέργου «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού 

και των υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου», προϋπολογισμού 73.973,44€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κωδικό ΟΠΣ 5054673, το οποίο είναι ενταγμένο στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και εμπίπτει στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – 

Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Αττική», που είναι σε εξέλιξη κατά το 

χρονικό διάστημα μη λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

4. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 3.1.1 της με αριθμό πρωτ. 87258/29-11-2021   Επαναδιακήρυξης 

«…Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, 

προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, 

κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του 

(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική 

Προσφορά», την 20/12/2021 και ώρα 10:00πμ….», ήτοι εντός του χρονικού διαστήματος μη λειτουργίας 

του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

  Παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση για την μετάθεση της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με αριθμό 

πρωτ. Επαναδιακήρυξης 87258/29-11-2021, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου 

«Βελτίωση - εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των 

υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου», προϋπολογισμού 73.973,44€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κωδικό ΟΠΣ 5054673, το οποίο είναι ενταγμένο στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και εμπίπτει στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – 

Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Αττική», για την 24/12/2021, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

            Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

              Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Εγκρίνει τη μετάθεση της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον 

ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με αριθμό πρωτ. Επαναδιακήρυξης  87258/29-11-2021, 

για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση 

του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στο 
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Δήμο Ιλίου», προϋπολογισμού 73.973,44€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κωδικό ΟΠΣ 

5054673, το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και εμπίπτει στον 

Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης» του Ε.Π. 

«Αττική», για την 24/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ, για τους λόγους που 

αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                    Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,          

Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ.,  

Βέργος Ι. 

           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ        
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