
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        5η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                           την 24.01.2023 

                    (Αριθ πρωτ.: 5739/25.01.2023) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 24η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 

09:00 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 4569/20.01.2023 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 20.01.2023 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 

4954/2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                         Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, 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.                     «      « 

 ΑΠΟΝΤΕΣ    

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

2. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                                         «      « 

3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.          «      « 

                                                                ΑΠΟΦΑΣΗ –014– 

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

4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας που αφορά 

την επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη 2ης εκτελεστικής σύμβασης της συμφωνίας 

πλαίσιο (3) διάρκειας, για την «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου» συμπ. του 

δικαιώματος προαίρεσης έως και 15% και της εισήγησης νομικής υπηρεσίας. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 4936/23.01.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

         «Σας στέλνουμε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που 

αφορά την αποσφράγιση του διαγωνισμού, για την «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου 

Ιλίου», όπου δεν υποβλήθηκε  προσφορά από κανένα οικονομικό φορέα.  

Σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. 46222/30-06-2021 συμφωνητικό και με τους όρους της υπ. αριθ. πρωτ. 

76778/29-10-2020 διακήρυξης της συμφωνίας πλαισίου (3) διάρκειας διενεργήθηκε η επαναληπτική 
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διαδικασία για την σύναψη 2ης εκτελεστικής σύμβασης και εκδόθηκε η υπ. αριθ. πρωτ. 85879/23-11-21 

πρόσκληση συμμετοχής προς τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στην συμφωνία πλαίσιο. 

Με το υπ. αριθ. πρωτ. 90457/07-12-22  έγγραφο του οικονομικού φορέα «Σκουριάς Αλ. Ανδρέας» το οποίο 

κατατέθηκε εμπροθέσμως μέσω του συστήματος επικοινωνία του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ., δηλώθηκε αδυναμία 

υποβολής προσφοράς της 2η εκτελεστική σύμβαση για λόγους ανωτέρας βίας. 

Με το υπ. αριθ. πρωτ. 90520/08-12-22  έγγραφο του οικονομικού φορέα «Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Α.Ε.» 

το οποίο κατατέθηκε εμπροθέσμως μέσω του συστήματος επικοινωνία του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ., δηλώθηκε αίτημα 

αποδέσμευσης από την 2η εκτελεστική σύμβαση για λόγους ανωτέρας βίας.  

Με το υπ. αριθ. πρωτ. 90872/09-12-22  έγγραφο του οικονομικού φορέα «Τρίκκη Α.Ε.» το οποίο 

κατατέθηκε εμπροθέσμως μέσω του συστήματος επικοινωνία του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ., δηλώθηκε αίτημα 

αποδέσμευσης από την 2η εκτελεστική σύμβαση για λόγους ανωτέρας βίας. 

Με το υπ. αριθ. πρωτ. 90873/09-12-22  έγγραφο του οικονομικού φορέα «Αιγαίον Ε.Π.Ε.» το οποίο 

κατατέθηκε εμπροθέσμως μέσω του συστήματος επικοινωνία του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ., δηλώθηκε αίτημα 

αποδέσμευσης από την 2η εκτελεστική σύμβαση για λόγους ανωτέρας βίας.   

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 1 του παραρτήματος β της ανωτέρω διακήρυξης η 

γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας είναι η εξής:  

σύμφωνα με τη διακήρυξη προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι  σε περίπτωση που κανείς εκ των αναφερθέντων 

αναδόχων δεν υποβάλλει προσφορά, η επαναληπτική διαγνωστική διαδικασία ματαιώνεται. 

 Η διαδικασία της Συμφωνίας πλαίσιο δύναται να ματαιωθεί από την αναθέτουσα Αρχή (Δήμος Ιλίου) 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι 

ολοκληρώθηκε επιτυχώς η 1η εκτελεστική σύμβαση και απεστάλη πρόσκληση συμμετοχής σε διαγνωστική 

διαδικασία για τη σύναψη 2ης εκτελεστικής σύμβασης στους οικονομικούς φορείς που είχαν υπογράψει την 

συμφωνία πλαίσιο με τους όρους της αρχικής διακήρυξης. 

 Όλοι οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εμπροθέσμως αίτημα αποδέσμευσης από τη συμμετοχή στη 

διαδικασία της 2ης εκτελεστικής σύμβασης για λόγους ανωτέρας βίας, όπως άλλωστε προβλέπεται και στη 

διακήρυξη. Δηλαδή κατά την άποψή μου ορθά γίνεται επίκληση της ανωτέρας βίας.  

 Επομένως με βάση τα παραπάνω δύναται  διαδικασία της Συμφωνίας πλαίσιο δύναται να ματαιωθεί από την 

αναθέτουσα Αρχή (Δήμος Ιλίου) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.  Ο δικηγόρος 

του Δήμου Ιλίου Χαράλαμπος ΜΙΧΑΛΗΣ  

 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 και του ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, παρακαλούμε να αποφασίσετε για: 

1. Την έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 

2. Την αποδοχή της εισήγησης της νομικής υπηρεσίας για την ματαίωση λόγω ανωτέρας βίας ή μη της 

συμφωνίας πλαισίου   
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3. Tην διενέργεια νέας διαγωνιστικής διαδικασίας  α) με την ανοιχτή διαδικασία (αρ.27/αρ.264)  

ηλεκτρονικού διαγωνισμού ή β) την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση άρθρο 32  παρ. 2α & 2γ του ν. 4412/16. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Στις 15-12-2022 ώρα 11:00 συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 

υποβαλλόμενων προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 522.927,72€ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Φ.Π.Α.», η 

οποία ορίστηκε βάσει του Ν. 4412/16 και της με αριθμό 348/20 (ΑΔΑ ΨΓ2ΛΩΕΒ-ΥΦ5) οικονομικής 

επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στις υπ’ αρ. 

178180 και 178177 για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αφορά την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ», 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 522.927,72  € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 15% ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Φ.Π.Α. της με αρ. πρωτ. 76778/29-10-2020 

διακήρυξης του Δήμου Ιλίου με τίτλο  «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των 

ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής, για την σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο 3ετούς διάρκειας, για την 

προμήθεια γαλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού 522.927,72 € 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης έως και 15% καθώς και του Φ.Π.Α.» -  

2η εκτελεστική και την υπ.αρ. 46222/30-06-2021 Συμφωνία Πλαίσιο. 

 

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

 

1. ΖΟΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ    

2. ΚΑΡΟΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

3. ΡΑΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ  

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αρ. πρωτ. 76778/29-10-2020 Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου 

με τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής με 

τίτλο: «Προμήθεια Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου», προϋπολογισμού 

522.927,72 € συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης έως 15% καθώς και το 

Φ.Π.Α., καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:  

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης για την 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 τους αριθμους 178180 και 
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178177. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ήταν η 09/12/2022 και ώρα 15:00.  

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

σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) των μελών, 

επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 178180 και 178177 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός 

ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι δεν είχε υποβληθεί καμία 

προσφορά από κανέναν οικονομικό φορέα. 

 

178177 

Π12320 2η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ 1η & 3η Ομάδα (ΓΑΛΑ 
ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΩΝ) 

Διαγωνισμός 0 δευτερόλεπτα Μέλος 0  

178180 

Π12320 2η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ 2η Ομάδα (ΓΑΛΑ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ-ΕΒΑΠΟΡΕ) 

Διαγωνισμός 0 δευτερόλεπτα Μέλος 0  

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή προτείνει να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός λόγω μη υποβολής 
προσφοράς. » 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

               Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

                                                            Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας που αφορά την επαναληπτική διαγωνιστική 

διαδικασία για τη σύναψη 2ης εκτελεστικής σύμβασης της συμφωνίας πλαίσιο (3) διάρκειας, για την 

«Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου»  

2. Κηρύσσει άγονη τη διαδικασία της 2ης εκτελεστικής σύμβασης  

3. Αποδέχεται την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας για την ματαίωση λόγω ανωτέρας βίας της 

συμφωνίας πλαισίου  καθώς και των εκτελεστικών συμβάσεων της 

4. Tην διενέργεια νέας διαγωνιστικής διαδικασίας  με την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση άρθρο 32  παρ. 2α & 2γ του ν. 4412/16. 

 
 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                    Βομπιράκη Ν., Τσιμόγιαννης Α., 

Μαρκόπουλος Φ.,   

                        Βέργος Ι., Γαλούνης Δ. 

       ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ      

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_NEG_SUMMARY&_ri=396&new=true&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&AuctionId=%7B%21%21TUN4VqF8VRY8bcIIhb0jAA%7D&_ti=1317980649&oapc=6&oas=FxcglFU4E0n8gBtIqLTF4Q..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_NEG_SUMMARY&_ri=396&new=true&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&AuctionId=%7B%21%21NISfMO9A0cqlGXKtCkJsEg%7D&_ti=1317980649&oapc=6&oas=SEhmy5j02i7Jxx-9vRRI6Q..
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