
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        5η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                           την 24.01.2023 

                     (Αριθ. πρωτ.:5741/25.01.2023) 

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 –015– 

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

5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου – 

ζαχαροπλαστείου έτους 2023 για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου 

Ιλίου». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 4770/22.01.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

       «Λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

• Το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, 

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, 

• Τη με αριθμό 418/2022 Απόφασή Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές, καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης και o τρόπος εκτέλεσης, 

• Τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 90820/08-12-2022 Διακήρυξης, 
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• Το από 09-01-2023 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

• Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3984/18-01-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, σχετικά 

με τη συνέχιση του διαγωνισμού. 

Σας στέλνουμε το από 09-01-2023 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων της επιτροπής διαγωνισμού, που αφορούν την 

««Προμήθεια ειδών αρτοποιείου – ζαχαροπλαστείου έτους 2023 για τις ανάγκες των 

Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου»» (KM 159/2022), και 

παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«Προμήθεια ειδών αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου, έτους 2023, για τις ανάγκες των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου», 

Προϋπ/σμού: 53.855,80€ με το Φ.Π.Α. 

 

 Στο Ίλιον σήμερα την 09/01/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμόν 418/2022 (ΑΔΑ: 9Λ70ΩΕΒ-4ΗΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί 

στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο 

διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου-

ζαχαροπλαστείου, έτους 2023, για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου 

Ιλίου» (Αριθμ. Διακήρυξης 90820/08-12-2022), η οποία έλαβε τον αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 178682, 

δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 

λαμβάνοντας     

ΑΔΑΜ: 22PROC011769907 2022-12-09.  

 

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 

1) Φιλοπούλου Σταυρούλα 

2) Αντωνιάδη Γεωργία  

3) Γιόγιακα Γεωργία 

 

 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 

02/01/2023 και ώρα 15:00 μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 

09/01/2023 και ώρα 10:00 π.μ. 

 

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο 

ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό υπ΄ αριθ. 178682 (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ) και διαπίστωσε αφενός ότι ο 

διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος». 
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Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόμενό των προσφορών.  

 

2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 

αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα 

διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να 

αποσφραγισθούν οι προσφορές.  

 

3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία εξακρίβωσε ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά στο 

διαγωνισμό. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η επιτροπή γνωμοδοτεί ως εξής: 

- Τη κήρυξη του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου, έτους 

2023, για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου»» ως άγονου 

λόγω μη υποβολής προσφορών.  

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

               Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και την εισήγηση της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής, που έχει ως 

κατωτέρω: 

«Με την αρ. 90820/08-12-2022 Διακήρυξη (αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 178682, ΑΔΑΜ:22PROC011769907 2022-12-09), 

προκηρύχθηκε ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου, 

έτους 2023, για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου». 

Κατόπιν της αποσφράγισης προσφορών από την αρμόδια επιτροπής στις 09/01/2023, ο διαγωνισμός 

κηρύχθηκε άγονος, διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. 

Σύμφωνα με την ΑΟΕ 446/2022 (ΑΔΔΑ: Ψ34ΚΩΕΒ-ΓΩΠ) έχει δοθεί παράταση το 20919/22-03-2022, 

συμφωνητικό με την προμηθεύτρια Ράϊκου Δέσποινα, για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου, 

ζαχαροπλαστικής για τις ανάγκες της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής. 

Τα είδη αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου αποτελούν βασικά συστατικά του καθημερινού διαιτολογίου των 

φιλοξενούμενων βρεφών και νηπίων στους Σταθμούς. 

Η επαρκής και ποιοτική καθημερινή διατροφή των παιδιών είναι βασική προϋπόθεση στη συμμετοχή του 

Δήμου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα (ΕΣΠΑ). 

Με βάση όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, προτείνουμε η συνέχιση του 

διαγωνισμού να διενεργηθεί με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση (αρ. 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).» 

 

                                                             Αποφασίζει  Ομόφωνα 
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1. Εγκρίνει το πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω 

των ορίων της επιτροπής διαγωνισμού, που αφορούν την «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου – 

ζαχαροπλαστείου έτους 2023 για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών 

Σταθμών του Δήμου Ιλίου» 

2. Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό λόγω μη υποβολής προσφορών 

3. Tη  συνέχιση του διαγωνισμού με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση άρθρο 32  παρ. 2α & 2γ του ν. 4412/16, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. 

 
 

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      
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