
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    58η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                       την 08.12.2022 

               (Αριθ. πρωτ.:90857/08.12.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 8η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 89413/02.12.2022 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 02.12.2022 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. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                                         «      « 

6. 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. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.             «      « 

                                                               ΑΠΟΦΑΣΗ –437– 

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

5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη λήψη απόφασης για συμμόρφωση  με τις υπ. αριθ. 

1662/2022 & 1663/2022 Αποφάσεων Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. περί ακύρωσης των με αριθμών 290/2022 και 

313/2022 Αποφάσεων Οικονομικής  Επιτροπής, για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των 

ορίων για την «Δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 693α του Δήμου Ιλίου». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 89590/05.12.2022 έγγραφο των Οικονομικών  

Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Έχοντας υπόψη: 

• Τον  N 4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών,  όπως τροποποιήθηκε 

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

και άλλες διατάξεις. 

• Την υπ. αριθ. πρωτ, 41689/03-06-2022 Διακήρυξη με ΚΗΜΔΗΣ 22PROC010688865 

• Την υπ΄ αριθ. 290/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ), περί έγκρισης πρακτικών α) 

δικαιολογητικών συμμετοχής & αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, β)πρακτικού οικονομικών 

προσφορών και ανάδειξης οριστικού αναδόχου 

• Την υπ΄ αριθ. 313/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ), περί έγκρισης πρακτικού 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξης οριστικού αναδόχου 

• Την υπ’ αριθ. 1662/2022  Απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) όσον 

αφορά στην προσφυγή του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Παπακυριάκη Μερόπη 

Ηλιαχτίδα Μον. Α.Ε.»,  

• Την υπ’ αριθ. 1663/2022  Απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) όσον 

αφορά στην προσφυγή του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Παρκοτεχνική Α.Ε.»,  

• Την υπ’ αριθ. πρωτ. 72325/03-10-22 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «Παπακυριάκη 

Μερόπη Ηλιαχτίδα Μον. Α.Ε.» με αίτημα να ακυρωθεί η υπ’ αριθ. 313/2022 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, καθώς και η συμπροσβαλλομένη υπ’ αριθ. 290/2022 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, 

• κατά το σκέλος της με το οποίο με την ενσωματωμένη σε αυτήν υπ’ αριθ. 290/2022 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου κρίθηκε πλήρης η προσφορά της εταιρίας 

«ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», και να κριθεί απαράδεκτη η προσφορά της εταιρίας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε.». 

• Την υπ’ αριθ. πρωτ. 72333/03-10-22 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «Παρκοτεχνική 

Α.Ε.», με αίτημα να ακυρωθεί η με αριθμό 313/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ιλίου, στην οποία ενσωματώθηκε η με αριθμόν 290/2022 του ίδιου ως άνω οργάνου, 

καθ’ ο μέρος έκανε δεκτή την προσφορά της εταιρίας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» και κατακύρωσε το 

αποτέλεσμα του Διαγωνισμού στην τελευταία εταιρία. 

• Το άρθρο 367 του Ν. 4412/16, και άρθρο 3 παρ. 3 του  ν.4912/2022,  περί συμμόρφωσης με 

τις     αποφάσεις της   ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 

• Τις υπ. αριθ.  1662/2022 & 1663/2022  Αποφάσεις της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.,  ακυρώθηκαν οι υπ. αριθ. 

290/2022 και 313/2022 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής κατά το μέρος που αποδέχθηκαν τις 

τεχνικές προσφορές και των δύο συμμετεχόντων: α) «Παπακυριάκη Μερόπη Ηλιαχτίδα Μον. 

Α.Ε.», και β) «Παρκοτεχνική Α.Ε.», όπως αναλυτικά αναφέρονται στις αποφάσεις της 

Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., αντίγραφα των οποίων σας αποστέλλουμε , ως και  τον φάκελο της ανωτέρω 

προμήθειας. 

Και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010, 
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α) Τη συμμόρφωση με τις Αποφάσεις 1662/2022 & 1663/2022  της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ  βάσει του άρθρου 367 

του ν.4412/16  και άρθρου 3  παρ. 3 του ν. 4912/2022 

β) Την κήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού ως άγονου.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

               Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,   

                                                             Αποφασίζει   Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει τη συμμόρφωση με τις Αποφάσεις 1662/2022 & 1663/2022  της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ  βάσει του 

άρθρου 367 του ν.4412/16  και άρθρου 3  παρ. 3 του ν. 4912/2022 και κατ’ επέκταση την  

ακύρωση των με αριθμών 290/2022 και 313/2022 Αποφάσεων Οικονομικής  Επιτροπής  που 

αφορούν τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Δημιουργία παιδικής 

χαράς στο Ο.Τ. 693α του Δήμου Ιλίου 

2. Την κήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού ως άγονου 

 

 

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., 

                                                                                           Μυγδάλη Σ., Γαλούνης Δ.            

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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