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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    33η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                            την 11.07.2022 

         (Αριθμ. πρωτ.: 52313/13.07.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ιλίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο 

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ»,  σήμερα την 11η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ., 

ύστερα από την υπ. αριθμ. 50494/06.07.2022 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 06.07.2022, σύμφωνα την εγκύκλιο με αριθμ. 380 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39456/15.06.2022). 

 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. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.    «      « 

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                   Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                    Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                   «      « 

3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                          «      « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.        «      « 

     

  ΑΠΟΦΑΣΗ –244–  

  Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση 5ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης έγκρισης όρων πρόσκλησης σε 

διαπραγμάτευση για τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης κατασκευής του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ και συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργειά της. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 50491/06.07.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας ενημερώνουμε ότι αφού λάβετε υπόψη: 

Α) Τις εξής διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 
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(1) Του Ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

(2) Του Π.Δ.171/87 « Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα 

έργων που εκτελούνται  από  τους  Οργανισμούς  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  (Ο.Τ.Α.)  και  άλλες 

σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 84Α/02-06-87). 

(3) Του Ν. 2690/99 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

(4) Του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/08-06-06). 

(5) Του Ν. 3669/08 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 

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

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

(6) Του Ν.3861/10 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 

(7) Του N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

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

(8) Του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 

Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 

με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών και άλλες διατάξεις 

(9) Του N.4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

(10) Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-

σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

(11) Του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

(12) Του Π.Δ.80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» ( Α΄ 145) 

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

«Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα 

εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και 

εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και 

λοιπές διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 118 και 119. 

(14) Του Π.Δ.71/19 (ΦΕΚ 112 Α/3-7-2019): «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και 

ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).» 

(15) Tου ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 

διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) 
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«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2007 -2013» 

(16) Την με αρ. πρωτ. 376/07.02.2018 (ΑΔΑ: 7Θ4Β7Λ7-ΞΩΞ) απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής 

για την έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της «Αστικής Αρχής: 

Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)» με τίτλο: «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για 

την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Αττική» 2014-2020» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το 

Ε.Κ.Τ., 

(17)  Την υπ’ αριθ. 378/7.02.2018 (ΦΕΚ 775/Β/2018) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για τον 

ορισμό της «Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του ΑΣΔΑ» ως Ενδιάμεσου 

Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020, 

(18)  Το Εγχειρίδιο διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων,  

(19) Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων. 

 

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

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ» 

1) Την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου ΑΣΔΑ 4695/21-10-2020 (ΑΔΑ:ΩΥΡΥΟΡΕΓ-ΘΙ4) απόφαση ένταξής 

της Πράξης «Συμπλήρωση της δομής του ΚΗΦΗ στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της 

λειτουργικότητάς του» με Κωδικό ΟΠΣ 5054775 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-

2020».  

2) Τη με αριθμό υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 04/2020 επικαιροποιημένη μελέτη του έργου «Εργασίες 

διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του ΚΗΦΗ για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς 

του», που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με προϋπολογισμό 303.150,69 

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

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

3) Την απόφαση 023/23-02-2022 (ΑΔΑ:ΡΟΥΑΩΕΒ-ΚΔ4) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

εγκρίθηκε η 2η αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2022.  

4) Την απόφαση 015/23-02-2022 (ΑΔΑ:ΩΣΘ6ΩΕΒ-Δ9Σ) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

εγκρίθηκε η 2η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2022. 

5) Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι τρείς (03) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης.  

6) Τη χρηματοδότηση του έργου:  

i. με το ποσό των 259.722,03 € από το Ε.Π. «Αττική 2014 -2020» με κωδικό ΟΠΣ 

5054775 μέσω του ΠΔΕ με κωδικό ενάριθμου: 2020ΕΠ08510151 με Φορέα 

Χρηματοδότησης την Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ 

που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014 -2020» με 

Κ.Α. 60.7341.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου. 

ii. με το ποσό των 43.428,66 € από ΣΑΤΑ Δήμου Ιλίου μέσω του Κ.Α. 15.7341.0001 του 

προϋπολογισμού του Δήμου (ΑΟΕ 072/08-03-2022 ΑΔΑ:6Α3ΣΩΕΒ-6ΜΟ). 

7) Το υπ’ αρίθμ. 17122/08-03-2022 πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με 
Α.Δ.Α.Μ. 22REQ010167711 2022-03-08 
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8) Τη με αριθμ. πρωτ.  19225/14-03-2022 (ΑΔΑ:9ΞΥΗΩΕΒ-4Χ2) (ΑΔΑΜ: 22REQ010208955) 
υπ’αρίθμ. 430/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.  

9) Την υπ’ αρίθμ. 103/29-03-2022 (ΑΔΑ: 6ΦΒΔΩΕΒ-ΡΕ9) Α.Ο.Ε. Δήμου Ιλίου,  συγκρότησης της  

Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα 
χώρου του ΚΗΦΗ για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του», 

10) Την υπ’ αρίθμ. 133/14-04-2022 (ΑΔΑ:ΨΜΚΜΩΕΒ-ΤΞΝ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
έγκρισης των όρων διακήρυξης. 

11) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1919/15-04-2022 διατύπωση θετικής γνώμης του ΑΣΔΑ/Διεύθυνση 
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης,  για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία 
σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ» ΑΑ 3 
της Πράξης «Συμπλήρωση της δομής του ΚΗΦΗ στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της 
λειτουργικότητάς του» με κωδικό ΟΠΣ «5054775», συνολικού προϋπολογισμού «303.150,69 
€». 

12) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 28885/18-04-2022 Διακήρυξη (Αρ. ΑΔΑΜ: 22PROC010416737),  

13) Την υπ’ αρίθμ. 171/20-05-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΜΥΩΕΒ-ΨΧΛ) Α.Ο.Ε. Δήμου Ιλίου, με την οποία 
αποφασίσθηκε η ματαίωση της προηγούμενης διαδικασίας με «ανοικτό διαγωνισμό» για την 
ανάθεση της σύμβασης κατασκευής του έργου  «Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα 
χώρου του ΚΗΦΗ για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του», και η «προσφυγή στη 
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν θα τροποποιηθούν ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης. 

14) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3349/24-06-2022 διατύπωση θετικής γνώμης του ΑΣΔΑ/Διεύθυνση 
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης,  για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία 
σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ» ΑΑ 3 
της Πράξης «Συμπλήρωση της δομής του ΚΗΦΗ στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της 
λειτουργικότητάς του» με κωδικό ΟΠΣ «5054775», συνολικού προϋπολογισμού «303.150,69 
€». 

15) Τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατόπιν έρευνας στην αγορά, προτίθενται και δύνανται 
(εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αρίθμ. 28885/18-04-2022 
ΑΔΑΜ:22PROC010416737 Διακήρυξης), να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία επιλογής  

αναδόχου  

 Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε: 

1. Τον καθορισμό των όρων της Πρόσκλησης σε «Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

Δημοσίευση» για την ανάθεση της σύμβασης κατασκευής του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης 

του περιβάλλοντα χώρου του ΚΗΦΗ για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του». 

2. Τη συγκρότηση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/16, σε συνδυασμό με 

το άρθρο 32Α παρ.2 του ίδιου νόμου, η οποία θα διενεργήσει τη διαδικασία της 

«διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» και θα εισηγείται προς το αποφαινόμενο 

όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης κατασκευής του έργου 

«Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του ΚΗΦΗ για την ενίσχυση της 

λειτουργικότητάς του».» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

 

ΑΔΑ: ΨΤΛΛΩΕΒ-6Λ8



 
 

5 

                                                   Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

 

                                                      Αποφασίζει   Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει τους όρους της Πρόσκλησης σε «Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση» 

για την ανάθεση της σύμβασης κατασκευής του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης του 

περιβάλλοντα χώρου του ΚΗΦΗ για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του», η οποία θα 

απευθύνεται στους οικονομικούς φορείς με την επωνυμία: α) Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ ΙΚΕ, β) 

ΓΕΩΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΓΕΩΦΩΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. και γ) Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

Ι.Κ.Ε., και έχουν ως κατωτέρω: 

Βάσει της 133/14-04-2022 (ΑΔΑ:ΨΜΚΜΩΕΒ-ΤΞΝ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου 

με την οποία καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού ανάθεσης κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ», εκδόθηκε από τον Δήμαρχο η υπ’ αρίθμ. 28885/18-04-2022 

(ΑΔΑΜ:22PROC010416737) Διακήρυξη η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 181032 αριθμό συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ . 

Με την υπ’ αρίθμ. 171/20-05-2022 (ΑΔΑ:Ω5ΜΥΩΕΒ-ΨΧΛ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ιλίου, σε συνέχεια της σχετικής Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού, αποφασίσθηκε η 

ματαίωσή του, λόγω μη υποβολής προσφορών (άγονος διαγωνισμός), και η συνέχιση της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης με προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2.α περί «προσφυγής στη 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», χωρίς τροποποίηση των όρων του 

αρχικού διαγωνισμού.   

Κατόπιν αυτών, ο Δήμος προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 

προκήρυξης για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 

ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ», προϋπολογισμού 303.150,69 €, κατά 

τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 

Α/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

Το έργο χρηματοδοτείται: 

a. με το ποσό των 259.722,03 € από το Ε.Π. «Αττική 2014 -2020» με κωδικό ΟΠΣ 5054775 

μέσω του Π.Δ.Ε. με κωδικό ενάριθμου: 2020ΕΠ08510151 με Φορέα Χρηματοδότησης την 

Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά 

στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014 -2020» . μέσω του Κ.Α. 60.7341.0003 

του προϋπολογισμού του Δήμου. 

b. με το ποσό των 43.428,66 € από ΣΑΤΑ Δήμου Ιλίου με Κ.Α. 15.7341.0001 του 

προϋπολογισμού του Δήμου. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω, ύψους 303.150,69 € έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 430/2022 με 

αρ.πρωτ. 19225/14-03-2022 (ΑΔΑ:9ΞΥΗΩΕΒ-4Χ2) (ΑΔΑΜ:22REQ010208955) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του 

άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης 

πίστωσης.  
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Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η …/…/2022, 

ημέρα …….. και ώρα 10:00 π.μ. 

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η …/…/2022, 

ημέρα ………. και ώρα 10:00 π.μ. 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την …./…/2022  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 

σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις …./…./2022 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι …./.…./2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 

Όσον αφορά τη δημοσιότητα, η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και τα έγγραφα 

της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης και το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, 

καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα, και αναρτήθηκαν 

στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της οποίας 

πραγματοποιείται κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 28885/18-04-2022 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 

22PROC010416737).  

2. H Επιτροπή η οποία σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/16, σε συνδυασμό με το άρθρο 

32Α παρ.2 του ίδιου νόμου, θα διενεργήσει τη διαδικασία της «διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση» και θα εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα 

που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης κατασκευής του έργου «Εργασίες 

διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του ΚΗΦΗ για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του» 

και αποτελείται από τους κατωτέρω όπως είχαν οριστεί με την 103/2022 Α.Ο.Ε.: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Κερανία Μακράκη, Πρόεδρος 
2. Χαρίκλεια Ζήση, Μέλος 
3. Παναγιώτης Μαρκατσέλας, Μέλος 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Μαρία Παπαζήση Πρόεδρος 
2. Ιωάννα Μητρογιάννη, Μέλος  
3. Δήμητρα Κοντεκάκη, Μέλος 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                          Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,  

                    Μαρκόπουλος Φ.,  Κουκουβίνος Δ., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                                           Γαλούνης Δ. 
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