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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                          21η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                            την 10.05.2022 

           (Αριθμ. πρωτ. 34007/10.05.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 10η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 

09.00 π.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 33013/06.05.2022 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 06.05.2022 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. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.           Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

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

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                    «      « 

3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                           «      « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.        «      « 

            ΑΠΟΦΑΣΗ –145– 

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

4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού αποσφράγισης ηλεκτρονικών 

προσφορών, της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με 

τίτλο: «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας, την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 

την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμου Ιλίου Διαδημοτικά Κοινωνικά 
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Δίκτυα  "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 32909/06.05.2022 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας στέλνουμε το από 05-05-2022 πρακτικό της επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, που αφορά στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση,  για τις «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας, την Προώθηση της Κοινωνικής 

Ένταξης και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμου Ιλίου Διαδημοτικά 

Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"», καθώς και το φάκελο της ανωτέρω 

υπηρεσίας, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του  ν. 

3852/2010 και του ν. 4412/2016, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας εισηγείται την ματαίωση της διαδικασίας 

ανάθεσης σύμβασης και την επαναδιακήρυξη του διαγωνισμού χωρίς τροποποίηση των όρων βάσει του 

άρθρου 106 παράγραφος 5 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης, ζητά την 

σύντμηση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών βάσει του άρθρου 27 παρ. 3 του ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, λόγω των δεσμευτικών προθεσμιών εκτέλεσης του έργου, βάσει της υπ’ αριθ. 

5526/08.11.2021 Απόφασης Ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 

(ημερομηνία λήξης της πράξης : 30.12.2023). 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Στις 05/05/2022 συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 

υποβαλλόμενων προσφορών για τις «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας, την Προώθηση της 

Κοινωνικής Ένταξης και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμου Ιλίου 

Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"» προϋπολογισμού 649.958,40€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. , η οποία ορίστηκε βάσει του Ν. 4412/16 και της με αριθμό πρωτοκόλλου 

19269/15-03-2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΤ1ΒΩΕΒ-Υ30), προκειμένου να 

αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αρ. 158000 ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό της με αρ. πρωτ. 22489/28-03-2022 διακήρυξης του Δήμου Ιλίου με το προαναφερόμενο 

αντικείμενο. Το Έργο αφορά σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και παρεμβάσεις αντιμετώπισης της 

φτώχειας, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την παροχή υπηρεσιών ανοιχτής ειδικής φροντίδας 

στο Δήμου Ιλίου (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"), στο πλαίσιο 

της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας. Φορέας Χρηματοδότησης του Έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής, η 

οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας που εντάσσονται χωρικά στην 

αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014 -2020» (MIS 5130596, ΣΑΕ 2021ΕΠ08510098). 

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
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σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

1. Παπάζογλου Αναστασία, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY 

2. Χατζηχριστοδούλου Δέσποινα, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 

3. Μπέλλου Αθανασία, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την με αρ. πρωτ. 22489/28-03-2022 προαναφερόμενη 

Διακήρυξη καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής: 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 158000. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ήταν η 29/04/2022 και ώρα 15:00. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε 

στο σύστημα, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 158000 και _______διαπίστωσε ότι ο διαγωνισμός 

ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος». Καταχωρώντας τα διαπιστευτήρια 

(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) των μελών, αποσφράγισε τον 

προαναφερόμενο συστημικό διαγωνισμό και διακρίβωσε ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά 

στο διαγωνισμό. Κατόπιν τούτου ο διαγωνισμός απέβη άγονος και η διαδικασία θα συνεχιστεί με 

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 106 του ν.4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το 

οποίο υπέγραψε, ένα (1) αντίγραφο με φυσικές υπογραφές.»   

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

               Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,   

            Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Α)Τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και την επαναδιακήρυξη του διαγωνισμού χωρίς 

τροποποίηση των όρων βάσει του άρθρου 106 παράγραφος 5 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

Β) Την σύντμηση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών βάσει του άρθρου 27 παρ. 3 του 

ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λόγω των δεσμευτικών προθεσμιών εκτέλεσης του έργου, 

βάσει της υπ’ αριθ. 5526/08.11.2021 Απόφασης Ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Αττική 2014-2020» (ημερομηνία λήξης της πράξης : 30.12.2023). 
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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., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                             Γαλούνης Δ. 
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