
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        10η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 15.03.2022 

             (Αριθμ. πρωτ. 19638 /16.03.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 15η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και          

ώρα 09:30 π.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 18358/11.03.2022 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 11.03.2022 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. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                         «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

5. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.       «      « 

6. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                  «      « 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                     Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

                                                          ΑΠΟΦΑΣΗ –076– 

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

3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά που αφορά την έγκριση διενέργειας, τεχνικών 

προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 

και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για την «Προμήθεια ειδών για τον περιορισμό της 

διασποράς του COVID-19». 
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Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 18310/11.03.2022 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουμε την με κωδικό Κ.Μ. 32//22 Μελέτη των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Κοινωνικής Υπηρεσίας, Προσχολικής Αγωγής, ΚΕΠ, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, για την  

«Προμήθεια ειδών για τον περιορισμό της Διασποράς του COVID-19 » και σας γνωρίζουμε ότι 

υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 64.970,51€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 15.6634.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικονομικού έτους 2022, δαπάνη η οποία 

εγκρίθηκε με την υπ. αριθ, 403/15825/01-03-2022 Α.Α.Y., σύμφωνα με  το με αριθμό πρωτοκόλλου 

14912/28-02-22 τεκμηριωμένο αίτημα των ανωτέρω διευθύνσεων.  

 Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με : 

-Τις διατάξεις του Ν.4555/18 [ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] 

-Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και του άρθρου 

32 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και το N. 3861/10 (ΦΕΚ 

112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 

άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3του Ν. 4623/2019. 

-Τις διατάξεις του άρθρου 106 ν.4876/2021 ΦΕΚ 251/Α΄ 23-12-21 σχετικά με την δυνατότητα 

παράτασης ισχύος ανάθεσης από ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια 

υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τον COVID-19. Η ισχύς 

της παρ. 3 του άρθρου 10 ης από 11-03-20 Π.Ν.Π. (Α΄55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν.4682/20 (Α΄ 76), Ως προς τη δυνατότητα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια 

υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), 

παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31-03-2022.   

Επιπλέον, βάσει του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων», το πρωτογενές αίτημα 

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο Συμβάσεων του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κι έλαβε τον παρακάτω Αριθμό 

Διαδικτυακής Ανάρτησης  Μητρώου (Α.Δ.Α.Μ.): 22REQ010085065 

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε να πάρετε απόφαση που: 

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια της παρούσας προμήθειας.  

2. Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές 

3. Να καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της παραπάνω «Προμήθεια ειδών για τον περιορισμό της 

Διασποράς του COVID-19»  
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4. Να καθοριστεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

         Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχουσα υπόψιν τα ανωτέρω, 

                                                   Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Εγκρίνει: 

1. Τη διενέργεια που αφορά την «Προμήθεια ειδών για τον περιορισμό της διασποράς του 

COVID-19» 

2. Τις τεχνικές προδιαγραφές  

3. Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση  για την Προμήθεια ειδών για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19  

4. Καθορίζει την πρόσκληση ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 147/28979/28-04-21,  

321/64630/08-09-2021 και 048/12480/18-02-22 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής οριστικών 

αναδόχων καθώς και όσων εκδηλώσουν ενδιαφέρον μετά το υπ’ αριθμ. 12565/18-02-2022 

πρωτογενές αίτημα 

 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

                Αλεβίζου Α.,  Τσιμόγιαννης Α.,    

Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,   

                    Φεγγερός Β., Μυγδάλη Σ. 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                      
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