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 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:44013/01.07.2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        26η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                            την 25.06.2020 

 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σήμερα την 25η Ιουνίου 2020, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.45 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 40959/19.06.2020 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 19.06.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα 

με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας (Β’ 

850/13.03.2020). 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                  Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                       «    « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                  «    « 

5. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

6. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                        «    «  

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                          Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ                     «    « 

              ΑΠΟΦΑΣΗ –195– 

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

11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  που αφορά τη λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της 

152/2020 ΑΟΕ  συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: 

«Ανάπλαση Λεωφόρου Αγ. Νικολάου. 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 40688/18.06.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών , στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι της ορθής επανάληψης καθώς και ότι:  

«Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Το N.3463/2006(ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006) «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων»  και ειδικότερα το  άρθρο 

103 παρ. 2δ αυτού. 

2. Το N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) 
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3. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-

16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

4. Το Ν.4354/15 (ΦΕΚ 176 Α/16 12 2015) : Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 

μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 

και αφού λάβετε υπόψη ότι: 

1. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-

11-16) : «Άρθρο 221. Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων:  

1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν 

προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: 

    α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 

    β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους 

στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

    γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,………. ………………. 

……………………………..…………………… 

    ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την 

απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των 

εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, 

    στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,………… 

…..……………… 

     η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που 

υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής- κατά το στάδιο 

της ανάθεσης …………………… 

6.  Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», 

εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου. 

8.  Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω ισχύουν και τα ακόλουθα: 

β) Όταν …………………………. ή η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου υπερβαίνει το όριο 

της περίπτωσης α ', η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από: 

«αα) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, 

……… 

«ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του, από την 

Περιφερειακή Ένωση Δήμων της έδρας της Περιφέρειας όπου εκτελείται το έργο, 

εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης στ΄.». ……….. 

γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που υποδεικνύεται με 

τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του TEE εγγεγραμμένους στο μητρώο της 

περίπτωσης στ '. 
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δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων εγγεγραμμένους στο μητρώο της 

περίπτωσης στ ', που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες 

εργοληπτικές οργανώσεις. 

2. Την με αρ.πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΑΔΑ:754Ξ465ΧΘΞ-ΧΧ5) Απόφαση της Γ.Γ. 

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του 

Μη.Μ.Ε.Δ. ..» σύμφωνα με την οποία : «άρθρο 4 …  ..3: Ως πρόεδροι των επιτροπών των παρ.8 

και 9 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 ορίζονται μέλη κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών. 4…..ο 

πρόεδρος θα ορίζεται ο έχων την υψηλότερη βαθμίδα των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ τηρουμένης 

της πρόβλεψης της παρ.3» 

3. Την με αρ.πρωτοκ. 29984/05-05-2020 ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης η οποία αναρτήθηκε 

στη ΓΓΔΕ στις 05/05/2020. 

4. Την κλήρωση που διενεργήθηκε στις 11/05/2020, από την ορισθείσα με την ΑΟΕ 120/04-05-

2020 (ΑΔΑ:ΨΩΧ8ΩΕΒ-Κ7Χ) επιτροπή υπαλλήλων του Δήμου, μέσω της εφαρμογής ΜΗΜΕΔ της 

Γενικής Γραμματείας Υποδομών από την οποία προέκυψαν οι τακτικοί και αναπληρωματικού 

τεχνικοί υπάλληλοι της επιτροπής διαγωνισμού. 

5. Το με αρ.πρωτοκ. 908/12-05-2020 έγγραφο της ΠΕΔΜΕΔΕ περί ορισμού εκπροσώπων της 

(τακτικού και αναπληρωματικού) στην επιτροπή του εν λόγω διαγωνισμού. 

6. Το με αρ.πρωτοκ. 366/08-05-2020 (αρ.πρωτ. 31048/11-05-2020 Δήμου Ιλίου) έγγραφο της 

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής περί ορισμού εκπροσώπων της στην επιτροπή του εν 

λόγω διαγωνισμού.   

7. Το με αρ.πρωτοκ. 9659/03-06-2020 (αρ.πρωτ. 37310/03-06-2020 Δήμου Ιλίου) έγγραφο του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ως απάντηση στο με αρ.πρωτοκ. 30227/6-5-2020 αίτημά του 

Δήμου Ιλίου) περί ορισμού εκπροσώπων του στην επιτροπή του εν λόγω διαγωνισμού.   

8. Το Ν.4354/15 άρθρο 21.Αμοιβές συλλογικών οργάνων παρ.1 «τα κάθε είδους μόνιμα ή 

προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα (επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λπ.) των φορέων που 

υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, …………………………………….. δεν καταβάλλεται καμία 

αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους.»……………………….Κατ' εξαίρεση στους ιδιώτες μέλη των 

ανωτέρω συλλογικών οργάνων καθορίζεται αποζημίωση με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου 

Υπουργού, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι 

πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως………………..» 

9. Η προκαλούμενη δαπάνη για την αμοιβή θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου 

Ιλίου, Κ.Α. 30.6117.0001 

Παρακαλούμε όπως  αποφασίσετε: 

1. Τη συγκρότηση της ως άνω Επιτροπής 

2. Τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

 Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την ορθή επανάληψη της 152/2020 ΑΟΕ σύμφωνα με τα παραπάνω, που αφορά τη 

συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση 
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Λεωφόρου Αγ. Νικολάου»  που έχει ως κατωτέρω: 

 

Τακτικά Μέλη 

1. ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με Α.Δ.Τ. ΑΒ 012814, ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος 

Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Χαϊδαρίου, ως Πρόεδρος 

2. ΜΑΡΙΑ ΚΑΓΚΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Α.Δ.Τ.  Π398101 , ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του 

ΑΣΔΑ, ως Μέλος 

3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Α.Δ.Τ. ΑΒ 763641, ΤΕ Πολιτικός 

Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Ιλίου, ως Μέλος 

4. ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΥΤΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ με Α.Δ.Τ.  ΑΒ 006327, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος 

του Δήμου Πετρούπολης, ως Μέλος 

5. ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Α.Δ.Τ. ΑΗ624858, Αρχιτέκτων 

Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε, ως Μέλος 

6. ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΚΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με Α.Δ.Τ. ΑΙ 593756, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος της 

Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε., ως Μέλος 

7. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με Α.Δ.Τ.  ΑΜ 094759, Δημοτικός Σύμβουλος 

Δήμου Πετρούπολης, εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ.Α., ως Μέλος 

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΥΤΑ του ΜΙΧΑΗΛ με Α.Δ.Τ.  ΑO 054023, ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, 

υπάλληλος του Δήμου Αιγάλεω, ως Πρόεδρος 

2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ με Α.Δ.Τ.  ΑΟ 031485, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, 

υπάλληλος του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, ως Μέλος 

3. ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΡΜΙΔΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με Α.Δ.Τ. ΑΚ 068548, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, 

υπάλληλος του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, ως Μέλος 

4. ΑΔΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Α.Δ.Τ.  ΑΟ 013171, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του 

Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, ως Μέλος 

5. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με Α.Δ.Τ. ΑΑ 076914, Αγρονόμος Τοπογράφος 

Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε, ως Μέλος 

6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με Α.Δ.Τ.  ΑΟ 132845, Πολιτικός Μηχανικός, 

εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε., ως Μέλος 

7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ με Α.Δ.Τ. ΑΚ 535441, Δημοτικός Σύμβουλός Δήμου 

Πετρούπολης, εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ.Α., ως Μέλος 
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Β. Τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 

  

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                             Τα Μέλη 

                        Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,             

         Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                           Φεγγερός Β., Ρήγας Π. 

 

 


