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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      16η  Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                           την 17.03.2023 

                             (Αριθμ. πρωτ.:20722/17.03.2023) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 17η Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή 

πραγματοποιήθηκε «Διά Περιφοράς» και συγκεκριμένα μέσω τηλεφώνου, με ώρα έναρξης στις 

10.30 π.μ. και ώρα λήξης στις 11.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 20608/17.03.2023 

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 17.03.2023 σύμφωνα με τα οριζόμενα της 

εγκυκλίου 375/02.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

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.                    «      « 

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                       «      « 

 ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                        Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.          «      « 

      ΑΠΟΦΑΣΗ –074–  

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

το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 6 του Ν. 4555/2018,  που αφορά τη λήψη απόφασης για μετάθεση 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού του έργου «Επισκευή, 

συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου» με συστημικό αριθμό Α/Α 195964 λόγω διακοπής 

λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα και θεωρείται το θέμα κατεπείγον καθώς η 

μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού στο υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, 

από την Διεύθυνση του ΕΣΗΔΗΣ, θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα 

επαναλειτουργίας του, ήτοι την Πέμπτη 23/03/2023 και ώρα 18:00. 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 20547/17.03.2023 έγγραφο των Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Σας ενημερώνουμε ότι : 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 

(1) Του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/08-06-06). 

(2) Του Ν.3861/10 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 

(3) Του N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

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

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

και αφού λάβετε υπόψη: 

1. Την με αριθμό 050/2023, αρ. πρωτ. 14393/23-02-2023, ΑΔΑ: 94ΗΑΩΕΒ-9ΧΥ Απόφαση 

ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Ιλίου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη 

δημοπράτηση κατασκευής του έργου.   

2. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 14610/24-02-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012196254) διακήρυξη για την 

ανάθεση κατασκευής του έργου σύμφωνα με την οποία ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών η Παρασκευή 17/03/2023 και ώρα 10:00 π.μ. 

3. Την με αρ. πρωτ. 166278/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2813 Β’ /30-06-2021). 

4. Το με αρ. πρωτ. Δ11/81469 έγγραφο της Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Δ11)/Τμήμα Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Υποδομών και μεταφορών περί της λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, 

το οποίο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ την Τρίτη 14/03/2023 και σύμφωνα με 

το οποίο: 

“…. Από την Τρίτη 14/03/2023 και ώρα 18:00 έως και Πέμπτη 23/03/2023 και ώρα 18:00, το 

υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα θα τεθεί εκτός λειτουργίας προκειμένου να εκτελεστούν 

εργασίες αναβάθμισης…..” και  

“….Για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο 
υποβολής προσφορών, προδικαστικών προσφυγών κ.λπ., συνίσταται στις Αναθέτουσες 
Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα ενημέρωση και την (β) σχετική 
ΚΥΑ, με αιτιολογημένη απόφασή τους να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των διαγωνισμών που 
επηρεάζονται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα…..” 

Παρακαλούμε όπως  

μεταθέσετε την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό του 

έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου» με συστημικό αριθμό Α/Α 

195964 την Δευτέρα 27/03/2023 και ώρα 10:00 π.μ. και ως εκ τούτου αποφασίσετε για την 
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τροποποίηση των εξής σημείων της με αρ. πρωτ. 14610/24-02-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012196254) 

διακήρυξης: 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.3 «Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 
27/05/2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται…….»  

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης 

«Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 

27/03/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31/03/2023, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. ………» 

Σας ενημερώνουμε ότι: 

α) ο εν λόγω διαγωνισμός έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 

17/03/2023 και ώρα 10:00 π.μ. και συνεπώς θα έχει παρέλθει, 

β) σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ11/81469 έγγραφο της Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Δ11)/Τμήμα Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Υποδομών  

«…Επισημαίνεται ότι η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας σε διαγωνισμούς που: 

➢ έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, πραγματοποιείται 

από τη Διεύθυνσή μας κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος της Αναθέτουσας Αρχής ή 

του Αναθέτοντα Φορέα στο pw.helpdesk@publicworks.gov.gr με συνημμένη την σχετική 

Απόφαση (της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα) μετάθεσης της καταληκτικής 

ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού…» 

Δεδομένων των ανωτέρω και του γεγονότος ότι η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας του 

διαγωνισμού στο υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, από την Διεύθυνση του ΕΣΗΔΗΣ, θα 

πρέπει να γίνει το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα επαναλειτουργίας του, ήτοι την 

Πέμπτη 23/03/2023 και ώρα 18:00, παρακαλούμε όπως συζητήσετε το θέμα επειγόντως. » 

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 § 6,του Ν. 

3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 6 του Ν. 4555/2018 

2. Εγκρίνει τη μεταθέση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών για τον 

διαγωνισμό του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου» με 

συστημικό αριθμό Α/Α 195964 την Δευτέρα 27/03/2023 και ώρα 10:00 π.μ. 
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3. Εγκρίνει την τροποποίηση των εξής σημείων της με αρ. πρωτ. 14610/24-02-2023 (ΑΔΑΜ: 

23PROC012196254) διακήρυξης: 

✓ Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.3 «Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 
27/05/2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται…….»  

 

✓ Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης 

«Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 

27/03/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 

31/03/2023, ημέρα Παρασκευή 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., Τσιμόγιαννης Α.,  

                Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,      

            Γαλούνης Δ., Φεγγερός Β. 

       ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ      
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