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         Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:18459/04.05.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           19η Έκτακτη  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 04.05.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 4η Μαΐου 2017, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 18456/04.05.2017 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 04.05.2017. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ      Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.        Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ        «     « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «     « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                    «     « 

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.        «     « 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.          «     « 

8. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                   «     «  

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ουδείς                                                  

 ΑΠΟΦΑΣΗ –191– 

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

2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6,  που αφορά την λήψη απόφασης για 

παράταση προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών για το διαγωνισμό της «Προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 18388/04.05.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Έχοντας υπόψη την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν.4412/2016 και την σχετική 

ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που είχε προκύψει κατά την 28/4/2017, 

παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής 

προσφορών. 

H νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ σχετικά με την 

«προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου», θα οριστεί με σχετική  
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ανακοίνωση και κατόπιν συνεννόησης για την επίλυση του προβλήματος με το ΕΣΗΔΗΣ.  

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε για: 

Την παράταση προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών για το διαγωνισμό  της 

«προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου».    

 H νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ,θα οριστεί με σχετική 

ανακοίνωση και κατόπιν συνεννόησης για την επίλυση του προβλήματος με το ΕΣΗΔΗΣ. » 

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 

2. Εγκρίνει τη παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό της 

«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου» στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 

λόγω  τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ την 28/4/2017 και προκειμένου να 

διευκολυνθούν οι οικονομικοί φορείς που προσπαθούσαν να υποβάλλουν τις προσφορές τους και 

αντιμετώπιζαν προβλήματα στην κατάρτιση και έγκυρη υποβολή τους. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                        Τα Μέλη 

                                     Κουμαραδιός Γ.,    Γκόγκος Κ.,               

                                     Χαραλαμπόπουλος Ι.,  Βέργος   Ι.,   

                                     Βομπιράκη Ν., Κάβουρας Κ.,                  

                                 Κανελλόπουλος Γ.,  Σταματόπουλος Γ.     

                                 

   ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   
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