
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    61η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                     την 20.12.2022 

               (Αριθ πρωτ.: 93979/20.12.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 20η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 93248/16.12.2022 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 16.12.2022 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. 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. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                                         «      « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.          «      « 

                                                             

   ΑΠΟΦΑΣΗ –460– 

        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, που αφορά την 

λήψη απόφασης για την εξέταση αιτήματος συμμετοχής στη διαδικασία 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 καθώς είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος 

της υποβληθείσας προσφοράς (οικονομική και δικαιολογητικά συμμετοχής) και δε δύναται να 

καθυστερήσει η διαδικασία διότι αφορά σχολικά κτίρια. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 93696/20.12.2022 έγγραφο των Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο 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. Με την υπ’αρίθμ. 425/28-11-2022 (ΑΔΑ:ΨΔΣΑΩΕΒ-ΘΡ2) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ιλίου  εγκρίθηκαν οι όροι της Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση χωρίς Δημοσίευση για 

την ανάθεση της σύμβασης κατασκευής του έργου του θέματος, η αποστολή της στον 

Οικονομικό Φορέα «ΑΜΕΡΓΚΟΝ Ι.Κ.Ε.» και συγκροτήθηκε η επιτροπή για τη διενέργειά της. 

6. Η με αρ.πρωτοκ. 88168/30-11-2022 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση εστάλη στον Οικονομικό 

Φορέα «ΑΜΕΡΓΚΟΝ Ι.Κ.Ε.» αυθημερόν. 

7. Με την 442/13-12-2022 (ΑΔΑ:62ΑΥΩΕΒ-ΙΩ1) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου  

εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας με Διαπραγμάτευση χωρίς 

Δημοσίευση και η επανάληψη της διαδικασίας χωρίς τροποποίηση των όρων αυτής και με 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς τη Δευτέρα 19/12/2022 και ώρα 10:00 π.μ. 

8. Η με αρ.πρωτοκ. 92109/14-12-2022 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση εστάλη στον Οικονομικό 

Φορέα «ΑΜΕΡΓΚΟΝ Ι.Κ.Ε.» αυθημερόν. 

9. Το από 16/12/2022 και ώρα 03:35 μ.μ. email του Οικονομικού Φορέα «Μητακίδης Βασίλειος», 

που έλαβε αρ.πρωτοκ.  93310/19-12-2022 και με το οποίο, αναφερόμενος στις 425/28-11-2022 

και 442/13-12-2022 ΑΟΕ, εκφράζει το ενδιαφέρον του για την παρούσα διαδικασία και 

παρακαλεί να του αποσταλεί η σχετική πρόσκληση για να υποβάλει προσφορά. 

10. Το Ν.4412/16, άρθρο 120  «Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης» παρ. 2 «Ως χρόνος 

έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση προκήρυξης, νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της 

πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε 

διαπραγμάτευση» 

11. Ως εκ τούτου η διαδικασία της «Διαπραγμάτευσης χωρίς Δημοσίευση» είχε ήδη εκκινήσει. 

12. Επειδή, είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος της υποβληθείσας προσφοράς (οικονομική και δικαιολογητικά 

συμμετοχής), παρακαλούμε το θέμα να συζητηθεί επειγόντως. 

Παρακαλούμε όπως, κατόπιν των παραπάνω εξετάσετε το παραπάνω αίτημα και αποφασίσετε 

σχετικά.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
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               Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,   

 

                                                             Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Α. 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. 

Β. Να μη κάνει αποδεκτό το αίτημα συμμετοχής του οικονομικού φορέα «Μητακίδης Βασίλειος», για 

την κατασκευή του έργου «Επισκευή συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου και 

λοιπές δράσεις», διότι έχει ήδη εκκινήθει η διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς Δημοσίευση. 

 

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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