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  Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30038/06.07.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           30η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                  την 05.07.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 5η  Ιουλίου 2017, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 29185/30.06.2017 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 30.06.2017. 

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

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                  Μέλος της Ο.Ε 

2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          «     « 

 ΑΠΟΦΑΣΗ –283– 

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

3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά τη μετάθεση της 

ημερομηνίας αποσφράγισης των ηλεκτρονικών προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για 

τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο τριετούς διάρκειας (με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος) 

για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 29802/04.07.2017 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Έχοντας υπόψη : 

1. Το Ν.4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του άρθρου 37 παρ. 4 όπου ορίζεται ότι: 

«Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ η οποία οφείλεται σε γεγονότα 

ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την 

τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων 
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συμμετοχής, όπως ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η σχετική δημοσίευση της. 

(…) και στη συνέχεια, με αιτιολογημένα απόφαση της, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της 

συνέχειας του διαγωνισμού» 

2. Την σχετική ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με την οποία: 

ΑΠΟ 1-8/8/2017 ΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Σας γνωρίζουμε ότι το ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας από την Τρίτη 1 Αυγούστου έως και την 

Τρίτη 8 Αυγούστου 2017, για λόγους αναβάθμισης και συντήρησης. Για το λόγο αυτό, οι 

αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να καθορίζουν για το προαναφερόμενο διάστημα, διαδικασίες 

ηλεκτρονικών διαγωνισμών όπως καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών, ημερομηνίες 

αποσφράγισης προσφορών κλπ. Εφόσον έχουν ήδη καθορισθεί διαδικασίες διαγωνισμών για το 

ανωτέρω διάστημα θα πρέπει αυτές να μετατεθούν με σχετικές αντίστοιχες αποφάσεις των 

αναθετουσών αρχών. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι εκτός λειτουργίας από 1-8/8/2017 θα είναι και το 

ΚΗΜΔΗΣ. 

Παρακαλούμε να αποφασίσετε για: 

 Την μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των ηλεκτρονικών προσφορών του διαγωνισμού  

για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο τριετούς διάρκειας (με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον 

έτος) για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»  για την  Δευτέρα 

10/8/2017  και ώρα 10:00 χωρίς καμία τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.»    

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

  Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6,του Ν. 

3852/2010 

Β. Εγκρίνει τη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των ηλεκτρονικών προσφορών του διαγωνισμού 

 για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο τριετούς διάρκειας (με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον 

έτος) για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»  για την  Δευτέρα 

10/8/2017  και ώρα 10:00 χωρίς καμία τροποποίηση των όρων της διακήρυξης 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                               Τα Μέλη 

                                          Χαραλαμπόπουλος Ι., Γκόγκος Κ., 

                                          Βομπιράκη Ν., Κουμαραδιός Γ.,          

                                           Βέργος Ι., Κανελλόπουλος Γ., 

                                            Γαλούνης Δ. 

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  
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