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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                     55η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                           την 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 –451–
     Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το      
8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής 
κατάθεσης Δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο, που αφορά τον ηλεκτρονικό 
ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 136799, με αριθμό 
πρωτ. διακήρυξης 61198/25-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009110120 2021-08-25), για τις «Εργασίες 
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κλάδευσης υψηλών δέντρων», Προϋπολογισμού 74.221,44€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., λόγω 
τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας  του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ - ΚΜ: 97/21.

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 91307/13.12.2021 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 136799, τη με αριθμό πρωτ.                 
61198/25-08-2021 διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC009110120 2021-08-25, για τις «Εργασίες 
κλάδευσης υψηλών δέντρων», Προϋπολογισμού 74.221,44€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α, που 
είναι σε εξέλιξη κατά το χρονικό διάστημα μη λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες 
και Υπηρεσίες.

    4. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 της με αριθμό πρωτ. 61198/25-08-2021 διακήρυξης, «….η 
αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα (1η Πρόσκληση), στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης…»

5. Τη με αριθ. πρωτ. 90356/09-12-2021 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς τον 
προσωρινό ανάδοχο για τις «Εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων», ΚΜ: 97/21, σύμφωνα με την 
οποία «…εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω Πρόσκλησης, πρέπει να 
υποβληθούν μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, τα αποδεικτικά έγγραφα 
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νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με τη διακήρυξη με αριθμ. πρωτ. 61198/25-08-2021, όπως αυτά 
προβλέπονται στο 80ο άρθρο του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει…», ήτοι εντός του χρονικού 
διαστήματος μη λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

  Παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση για την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας 
ηλεκτρονικής κατάθεσης Δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο, 
όπου αφορά τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με αριθμό πρωτ. 
διακήρυξης 61198/25-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009110120  2021-08-25), για τις 
«Εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων», Προϋπολογισμού 74.221,44€ 
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., έως και την 28/12/2021, ημέρα Τρίτη.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
            Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,
              Αποφασίζει  Ομόφωνα

Εγκρίνει τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής κατάθεσης Δικαιολογητικών 
κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο, όπου αφορά τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω 
των ορίων, με αριθμό πρωτ. διακήρυξης 61198/25-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009110120  2021-08-25), 
για τις «Εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων», Προϋπολογισμού 74.221,44€ συμπεριλαμβανομένου  
Φ.Π.Α., έως και την 28/12/2021, ημέρα Τρίτη, 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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