
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    59η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                     την 13.12.2022 

                (Αριθ πρωτ.: 91861/13.12.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 13η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 91083/09.12.2022 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 09.12.2022 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. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                       Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.          «      « 

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

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ           Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                         «      « 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                        «      « 

4. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                                         «      « 

5. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.          «      « 

                                                               ΑΠΟΦΑΣΗ –442– 

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

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 4555/2018, που αφορά την λήψη απόφασης για την 

έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι: «ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» της διαδικασίας με Διαπραγμάτευσης χωρίς Δημοσίευση, για την κατασκευή του 

έργου «Επισκευή συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου και λοιπές δράσεις» και 

θεωρείται το θέμα κατεπείγον λόγω της ιδιαίτερα επικίνδυνης κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι 

αύλειοι χώροι των σχολικών κτιρίων και της ανάγκης για την ταχεία αποκατάστασή τους. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 91223/09.12.2022 έγγραφο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

     «Αφού λάβετε υπόψιν:  
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1. Του N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

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

2. 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 

3. Του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

4. 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).» 

5. Κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 34162/09-07-2018 (ΑΔΑ:Ω1ΖΠ465ΧΘ7-4Μ4) απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών με την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης ΙΙ (αρ.πρωτ.5133/23-02-2018 ΑΔΑ:6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ), η Πράξη: «Επισκευή, 

συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Ιλίου», ύψους χρηματοδότησης 

404.800,00 € (για 2 υποέργα), ο Δήμος μας, για την κατασκευή του εν θέματι έργου (το οποίο 

αποτελεί το υποέργο 1 της πρότασής μας), διεξήγαγε ανοικτό διαγωνισμό, και σύναψε την με 

αρ.πρωτοκ. 15772/17-05-2019 σύμβαση ύψους 201.825,67 € (με Φ.Π.Α.) με την ανάδοχο εταιρεία 

«ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΤΕ». Αντικείμενο του έργου είναι η κάλυψη των αναγκών συντήρησης των αύλειων 

χώρων των σχολείων του Δήμου μας, οι οποίοι παρουσιάζουν φθορές και βλάβες λόγω χρήσης, 

καιρικών συνθηκών ή παλαιότητας των υλικών και χρήζουν άμεσης συντήρησης και επισκευής. 

6. Με το με αρ. πρωτοκ.  11252/14-02-2022 (ΑΔΑ:6ΞΦΨΩΕΒ-6ΝΛ) έγγραφο της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, αποφασίσθηκε η διάλυση της με αρ. πρωτ. 15772/17-05-2019 (ΑΔΑΜ: 

19SYMV004972623)  σύμβασης κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» με την επιχείρηση «ΑΦΟΙ 

ΡΗΓΑ ΑΤΕ». 

7. Με την 239/04-07-2022 (ΑΔΑ:ΨΙΗ9ΩΕΒ-7ΟΤ) ΑΟΕ αποφασίσθηκε η ολοκλήρωση της εργολαβίας 

με αποστολή πρόσκλησης στον 2ο μειοδότη για να αναλάβει το έργο, και σε περίπτωση μη 

αποδοχής, αποστολή πρόσκλησης στον 3ο μειοδότη. 

8. Την με αρ. πρωτοκ. 50969/07-07-2022 πρόσκληση στο 2ο μειοδότη οικονομικό φορέα 

«ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΒΕΝΕΡΗΣ» και το από12/07/2022 έγγραφο αυτού περί αδυναμίας αποδοχής της 

πρόσκλησης. 

9. Την με αρ. πρωτοκ. 52197/12-07-2022 πρόσκληση στο 3ο μειοδότη οικονομικό φορέα «LM 

CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ TEXNIKH ETAIΡEIA» και το από13/07/2022 

έγγραφο αυτού περί αδυναμίας αποδοχής της πρόσκλησης. 

10. Επισημαίνεται ότι το έργο είναι μείζονος σημασίας για το Δήμο μας. Ο ανάδοχος της αρχικής 

σύμβασης είχε υλοποιήσει σε αύλειους χώρους σχολικών κτιρίων, την εργασία της απόξεσης 

ασφαλτικού οδοστρώματος, χωρίς ακολούθως να υλοποιήσει την εργασία της αποκατάστασής 

τους γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα (χιόνια, 

πάγος, βροχές κλπ) που έλαβαν χώρα κατά τους χειμερινούς μήνες της φετινής χρονιάς, 

επιδείνωσαν αισθητά την κατάσταση των χώρων αυτών, η οποίοι παραμένουν έτσι έως και 

σήμερα, γεγονός που εντείνει την επικινδυνότητά τους κυρίως για τους μαθητές των σχολείων.  Σε 
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εξίσου κακή κατάσταση παραμένουν οι αύλειοι χώροι και των υπόλοιπων σχολικών κτιρίων που 

περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς σε αυτούς δεν υλοποιήθηκε καμία εργασία, ενώ εκκρεμεί 

πληθώρα αιτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας για την ταχεία αποκατάσταση τους. 

Μετά τη δήλωση του 3ου μειοδότη «LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ TEXNIKH 

ETAIΡEIA» περί αδυναμίας αποδοχής της πρόσκλησης και μέχρι πρότινος, ο Δήμος απευθύνθηκε 

προφορικά σε κατάλληλους Οικονομικούς Φορείς για να συνεχίσουν το έργο πλην όμως αυτοί, με 

επιχείρημα την τρέχουσα οικονομική κρίση και την υπερτίμηση της πρώτης ύλης στην αγορά 

(δεδομένου ότι τα τεύχη δημοπράτησης εκπονήθηκαν το 2018 και περιλαμβάνουν, εκτός άλλων, 

ασφαλτικά και τάπητες), δεν ανταποκρίθηκαν.  

11. Η υπ’ αρίθμ. ΟΙΚ 05/2022 μελέτη (τεύχη δημοπράτησης) του έργου: «Επισκευή – συντήρηση 

αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου και λοιπές δράσεις», η οποία συντάχθηκε από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, με προϋπολογισμό 486.100,00  €, προέκυψε από επικαιροποίηση 

της αρχικής ΟΙΚ 04/2018 μελέτης, με μείωση των ποσοτήτων των εργασιών που υλοποίησε ο 

ανάδοχος της αρχικής σύμβασης, ενώ αναπροσαρμόσθηκαν οι προβλέψεις στις δαπάνες 

αναθεώρησης εργασιών και απολογιστικών (ΑΕΚΚ), χωρίς να τροποποιηθούν οι τιμές μονάδος του 

προϋπολογισμού. 

12. Με τις αποφάσεις  Δημοτικού Συμβουλίου υπ’ αρίθμ. 023/23-02-2022 (ΑΔΑ:ΡΟΥΑΩΕΒ-ΚΔ4), και 

077/30-06-2022 (ΑΔΑ:6Φ7ΝΩΕΒ-Δ9Β) τροποποιήθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022. 

13. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι δέκα (10) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης.  

14. Το έργο χρηματοδοτείτε με το ποσό των 252.237,53 € από ΥΠΕΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», (Πρόσκληση 

ΙΙ  μέσω της ΣΑΕ055 2017ΣΕ05500010), μέσω του Κ.Α.:64.7331.0003 του προϋπολογισμού του 

Δήμου και, με το ποσό των 233.862,47 € από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δήμου Ιλίου μέσω του 

Κ.Α. 30.7331.0050. 

15. Σύμφωνα με την 75021/09-11-2021 (ΑΔΑ:9ΩΦΙ46ΜΤΛ6-393) Απόφαση ΥΠΕΣ, με την οποία 

τροποποιήθηκε η υπ’ αρίθμ. 5133/23-02-2018 (ΑΔΑ:6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ) Πρόσκληση ΙΙ, το 

Πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31 Δεκεμβρίου 2023. 

16. Το υπ’ αρίθμ. 85665/18-11-2022 πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με 

Α.Δ.Α.Μ. 22REQ011634470 2022-11-22. 

17. Με την με αριθμ. πρωτ.  86399/22-11-2022 (ΑΔΑ:Ψ3ΘΔΩΕΒ-Δ9Ι) (ΑΔΑΜ: 22REQ011656760) 

υπ’ αρίθμ. 767/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης εγκρίνεται η δέσμευση και η διάθεση 

πίστωσης ύψους 252.237.53 € από τον προϋπολογισμό έτους 2022 του Δήμου και, πρόβλεψη 

233.862,47 € για το έτος 2023 σε βάρος των Κ.Α.:64.7331.0003 και 30.7331.0050. 

18. To N.4412/16 και ειδικότερα: 

a.  άρθρο 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» 

παρ. 2. «Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να 

χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε 

από τις κατωτέρω περιπτώσεις:……….. γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν 

είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή 

ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση» και  

b. άρθρο 32Α του Ν.4412/2016 «1. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής της παρ. 1 του 
άρθρου 22, περί κανόνων που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες, του άρθρου 36, περί 

ΑΔΑ: 62ΑΥΩΕΒ-ΙΩ1



υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων, 
και των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, οι 
ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση: 
………………………………………. 
β) όπου η ανάθεση έχει επείγοντα χαρακτήρα σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2, ή 
……………………………………………….. 
2. Στις περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών 
μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Η διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης γίνεται από γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συγκροτείται από την 
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 221, περί οργάνων διενέργειας 
ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο 
για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. Ειδικά στην περίπτωση που 
συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β' της παρ. 1 ως γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να ορίζεται 
και η αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής. 

19. Την υπ’αρίθμ. 425/28-11-2022 (ΑΔΑ:ΨΔΣΑΩΕΒ-ΘΡ2) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ιλίου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση και συγκροτήθηκε 

η επιτροπή για τη διενέργειά της. 

20. Το Πρακτικό Ι της Επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας με Διαπραγμάτευση χωρίς 

Δημοσίευση το οποίο έχει ως εξής: 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο   I  

 

«ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» 

για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ» 

Εκτιμώμενης αξίας 486.100.00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) 

 

 

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ιλίου, σήμερα την 05 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα & ώρα 

10:00π.μ., σύμφωνα με το άρθρο 1.α) της με αρ.πρωτ. 88168/30-11-2022 Πρόσκλησης σε 

Διαπραγμάτευση και την υπ. αριθ. 425/28-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΣΑΩΕΒ-ΘΡ2) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ιλίου, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού συνήλθαν σε δημόσια συνεδρίαση.  

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο των τριών (3) μελών βρέθηκαν 

παρόντα και τα τρία (3) τακτικά μέλη, ήτοι: 

 

Παρόντες ήταν οι :  

1. ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., (Πρόεδρος - Τακτικό μέλος) 

2. ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., (Τακτικό μέλος) 

3. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. (Τακτικό μέλος) 
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Σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 88168/30-11-2022 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση, «οι 

προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 05/12/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

10.00 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου».  

Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής επικοινώνησε με το πρωτόκολλο του Δήμου, και ενημερώθηκε ότι δεν είχαν υποβληθεί 

προσφορές. Ως εκ τούτου η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η παρούσα διαδικασία απέβη άγονη.  

Σύμφωνα µε το άρθρο 106 του Ν.4412/2016 (…) 1. «Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά 

αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης: α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής 

προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των 

προσφερόντων ή συµµετεχόντων, (…) 5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από 

γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, 

και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή µη των όρων 

της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, 

πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών».  

Κατόπιν των παραπάνω και εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη λόγω της µη υποβολής 

προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα µε το άρθρο 106 του Ν.4412/2016, 

εισηγείται «τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της 

διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή µη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των 

άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

των άρθρων αυτών».  

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ίλιον 05/12/2022 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ 
Τοπογράφος Μηχανικός 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΖΗΣΗ  
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ 
Τοπογράφος Μηχανικός 
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Παρακαλούμε όπως, κατόπιν των παραπάνω αποφασίσετε σύμφωνα µε το άρθρο 106 του 

Ν.4412/2016, «τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της 

διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή µη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των 

άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

των άρθρων αυτών.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

          Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

           Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 

3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 4555/2018 

2. Εγκρίνει το Πρακτικό Ι: «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών για την επιλογή 

αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «Επισκευή συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών 

κτιρίων Δήμου Ιλίου και λοιπές δράσεις», όπως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται 

3. Την επανάληψη της διαδικασίας «Διαπραγμάτευσης χωρίς Δημοσίευση» χωρίς τροποποίηση των 

όρων αυτής. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 19/12/2022, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                    Βομπιράκη Ν., Μαρκόπουλος Φ.,   

                        Βέργος Ι., Γαλούνης Δ. 

     ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                                   
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