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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        47η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                          την 06.10.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 6η Οκτωβρίου 

2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 68930/02.10.2020 πρόσκληση του 

Δημάρχου ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε 

όλα τα μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 02.10.2020 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 & Επικρατεία̋ 

(Β’ 850/13.03.2020). 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                  Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                      «    « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                  «    « 

5. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ    Αν. Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                         Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε.   

2. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                       «    « 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

4. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ                      «    « 

                    ΑΠΟΦΑΣΗ  – 331 – 

      Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το 

6ο θέμα ημερήσια̋ διάταξη̋,  που αφορά την λήψη απόφαση̋ για την έγκριση του τρόπου και των 

όρων εκτέλεση̋ του έργου: «Έκτακτε̋ εργασίε̋ σε βρεφονηπιακού̋ για τη διαμόρφωση χώρων». 

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 68130/01.10.2020 σχετικό έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μα̋, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σα̋ ενημερώνουμε ότι : 

Σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋, όπω̋ ισχύουν σήμερα: 
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(1) Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενη̋ Αξία̋». 

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

(3) Του N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ - 

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

(4) Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου τη̋ Τοπική̋ 

Αυτοδιοίκηση̋ - Εμβάθυνση τη̋ Δημοκρατία̋ - Ενίσχυση τη̋ Συμμετοχή̋ - Βελτίωση τη̋ 

οικονομική̋ και αναπτυξιακή̋ λειτουργία̋ των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -

Ρυθμίσει̋ για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωση̋ και λειτουργία̋ των ΦΟΔΣΑ - 

Ρυθμίσει̋ για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 

σχετικά με την απονομή ιθαγένεια̋ και την πολιτογράφηση - Λοιπέ̋ διατάξει̋ αρμοδιότητα̋ 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλε̋ διατάξει̋ 

(5) Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλε̋ διατάξει̋». 

(6) Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» . 

(7) Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ (ενσωμάτωση 

τη̋ Οδηγία̋ 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋» 

(8) Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικέ̋ Απλουστεύσει̋ - Καταργήσει̋, Συγχωνεύσει̋ Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπέ̋ ρυθμίσει̋» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

(9) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στι̋ Οδηγίε̋ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

(10) Τη̋ λοιπή̋ νομοθεσία̋ εκτέλεση̋ έργων. 

 

και αφού λάβετε υπόψη: 

(1) Την με αριθμό ΟΙΚ 07/2020 μελέτη δυσχερού̋ προμέτρηση̋ του έργου : «Έκτακτε̋ 

εργασίε̋ σε Βρεφονηπιακού̋ για τη διαμόρφωση χώρων», που άμεσα συντάχθηκε 

από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με προϋπολογισμό δημοπράτηση̋ 74.400,00 €, για 

δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε 18% , απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. 24%.   

(2) Τη χρηματοδότηση του έργου από ΣΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ,  

(3) To με αρ.πρωτ. 61292/09-09-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ007285366) πρωτογενέ̋ αίτημα,  

(4) Την υπ΄αριθμ. 682 με αρ.πρωτοκ. 67215/29-09-2020 (ΑΔΑ:ΨΟ4ΤΩΕΒ-Η5Γ)  ΑΑΥ,  
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(5) Το Ν.4412/16  άρθρο 32. Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρί̋ προηγούμενη 

δημοσίευση 

(άρθρο 32 τη̋ Οδηγία̋ 2014/24/ΕΕ) παρ. «2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρί̋ 

προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιε̋ συμβάσει̋ έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τι̋ κατωτέρω περιπτώσει̋:…  

……………………γ) στο μέτρο που είναι απολύτω̋ απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσα̋ 

ανάγκη̋ οφειλόμενη̋ σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η 

τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τι̋ ανοικτέ̋, κλειστέ̋ ή ανταγωνιστικέ̋ 

διαδικασίε̋ με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσει̋ που επικαλούνται οι αναθέτουσε̋ αρχέ̋ για 

την αιτιολόγηση τη̋ κατεπείγουσα̋ ανάγκη̋ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν 

από δική του̋ ευθύνη.» 

(6) Την απρόβλεπτη περίσταση τη̋ πανδημία̋ του ιού COVID-19 και την πληθώρα των ΠΝΠ που 

ακολούθησαν για τη ρύθμιση θεμάτων και έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπισή τη̋ και, 

μεταξύ άλλων, για τη λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών με τη μέγιστη ασφάλεια για 

τα βρέφη και το προσωπικό. 

 Στου̋ 9ο και 11ο βρεφονηπιακού̋ σταθμού̋ του Δήμου Ιλίου, προέκυψε η δυνατότητα  

διαχωρισμού υφιστάμενων αιθουσών ούτω̋ ώστε να προκύψουν δύο ανεξάρτητοι χώροι, σε 

καθεμία από αυτέ̋, ω̋ πρακτική συστηματικού διαχωρισμού, στο πλαίσιο  αποφυγή̋ 

μεγάλων συναθροίσεων. Επιπλέον πέντε βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου μα̋ διαθέτουν 

μεταλλικέ̋ σκάλε̋ οι οποίε̋ χρησιμοποιούνταν ω̋ έξοδοι κινδύνου, Mε την παρούσα 

εργολαβία πρόκειται να ενισχυθούν και να διαμορφωθούν κατάλληλα προκειμένου να 

χρησιμοποιoύνται καθημερινά ω̋ 2η είσοδο̋ - έξοδο̋ για να αποφευχθεί ο συνωστισμό̋ κατά 

την προσέλευση και αποχώρηση των βρεφών και του προσωπικού. 

(7) Το γεγονό̋ ότι, συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσει̋: 

(a) Η ύπαρξη κατεπείγουσα̋ ανάγκη̋ υλοποίηση̋ των ω̋ άνω εργασιών ούτω̋ ώστε οι 

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Ιλίου να λειτουργήσουν με ασφάλεια. 

(b) Η ύπαρξη απρόβλεπτη̋ περίσταση̋, εν προκειμένω τη̋ τη̋ πανδημία̋ του ιού COVID-19 

.  

(c) Οι επικαλούμενε̋ περιστάσει̋ δεν απορρέουν από ευθύνη, έλλειψη προγραμματισμού ή 

επιμέλεια̋, τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ δεδομένου ότι στην πλειονότητά του̋ δεν 

εντάσσονται στο συνήθη ρου των συντηρήσεων. 

(d) Με δεδομένη την έξαρση που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα η πανδημία του ιού 

COVID, είναι απολύτω̋ απαραίτητο να ξεκινήσει η υλοποίηση του εν λόγω έργου διότι 

κατ’ αρχήν θα περιοριστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των βρεφών και του προσωπικού.  
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Επίση̋ η  βέλτιστη αξιοποίηση των εξωτερικών χώρων για δραστηριότητε̋ και παιχνίδι, 

θα βοηθήσει σημαντικά στην αποσυμφόρηση περιοδικά, των εσωτερικών χώρων.  Τέλο̋, 

οι εργασίε̋ των μονώσεων αλλά και αποκαταστάσεων των αύλειων χώρων πρέπει να 

έχουν ολοκληρωθεί πριν τι̋ έντονε̋ βροχοπτώσει̋ και την αυξημένη υγρασία που 

δυσχεραίνουν την υλοποίησή του̋.. 

Παρακαλούμε όπω̋ αποφασίσετε : 

α) Λόγω κατεπείγουσα̋ ανάγκη̋ οφειλόμενη̋ σε γεγονότα απρόβλεπτα, τη σύναψη δημόσια̋ 

σύμβαση̋ κατασκευή̋ του έργου με τίτλο «Έκτακτε̋ εργασίε̋ σε Βρεφονηπιακού̋ για τη 

διαμόρφωση χώρων», αρ. μελέτη̋ ΟΙΚ 07/2020, με προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία τη̋ 

«διαπραγμάτευση̋ χωρί̋ προηγούμενη δημοσίευση» σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 

4412/2016 

β) Την έγκριση των όρων τη̋ Πρόσκληση̋ σε διαπραγμάτευση.  

γ)  Τη συγκρότηση τριμελού̋ οργάνου, βάσει του άρθρου 32Α του Ν.4412/16, το οποίο θα διεξάγει 

τη διαδικασία και θα εισηγηθεί προ̋ το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την 

ανάθεση τη̋ σύμβαση̋  

δ) Την αποστολή πρόσκληση̋ σε διαπραγμάτευση στου̋ κάτωθι οικονομικοί φορεί̋ που θα 

συμμετάσχουν στην υπόψη διαδικασία:   

«ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» 

«ΤΣΕΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,  

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τη σύναψη δημόσια̋ σύμβαση̋ κατασκευή̋ του έργου με τίτλο «Έκτακτε̋ εργασίε̋ 

σε βρεφονηπιακού̋ για τη διαμόρφωση χώρων», αρ. μελέτη̋ ΟΙΚ 07/2020, με προσφυγή 

στην εξαιρετική διαδικασία τη̋ «διαπραγμάτευση̋ χωρί̋ προηγούμενη δημοσίευση», σύμφωνα με 

την παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 και λόγω κατεπείγουσα̋ ανάγκη̋ οφειλόμενη̋ σε 

γεγονότα απρόβλεπτα 

Β.  Την έγκριση των όρων τη̋ Πρόσκληση̋ σε διαπραγμάτευση που έχουν ω̋ κατωτέρω: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

Ο Δήμο̋ Ιλίου ενδιαφέρεται να αναθέσει την κατασκευή του έργου με τίτλο «Έκτακτε̋ εργασίε̋ 
σε Βρεφονηπιακού̋ για τη διαμόρφωση χώρων» 
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Για την κάλυψη τη̋ δαπάνη̋ τη̋ ανωτέρω σύμβαση̋ έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.67215/29-09-2020 

(ΑΔΑ:ΨΟ4ΤΩΕΒ-Η5Γ) Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋. Με την υπ’ αριθ.      /    -10-20 (ΑΔΑ:                 

) Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ εγκρίθηκαν: 

α) Λόγω «κατεπείγουσα̋ ανάγκη̋ οφειλόμενη̋ σε γεγονότα απρόβλεπτα», η προσφυγή στη 

διαδικασία τη̋ «διαπραγμάτευση̋ χωρί̋ δημοσίευση προκήρυξη̋» για την κατασκευή του έργου 

«Έκτακτε̋ εργασίε̋ σε Βρεφονηπιακού̋ για τη διαμόρφωση χώρων» σύμφωνα με την υπ’ 

αρίθμ. ΟΙΚ 07/2020 μελέτη. 

β) οι όροι τη̋ παρούσα̋ πρόσκληση̋ σε διαπραγμάτευση̋ και  

γ) η συγκρότηση τριμελού̋ οργάνου, βάσει του άρθρου 32Α του Ν.4412/16, το οποίο θα διεξάγει τη 

διαδικασία και θα εισηγηθεί προ̋ το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την 

ανάθεση τη̋ σύμβαση̋  

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τα στοιχεία τη̋ με αριθμό ΟΙΚ 07/2020 συνημμένη̋ μελέτη̋, να 

καταθέσετε στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ο̋ όροφο̋) έω̋ και την 

……………. /10/2020 και ώρα …………, σφραγισμένο φάκελο που να περιέχει: 

Σφραγισμένο υποφάκελο με την Οικονομική προσφορά νομίμω̋ υπογεγραμμένη.  

Υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχή̋ (προ̋ απόδειξη τη̋ μη συνδρομή̋ των λόγων αποκλεισμού 

από διαδικασίε̋ σύναψη̋ δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016) 

στον οποίο θα εμπεριέχονται: 

1. Βεβαίωση εγγραφή̋ στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  

2. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τη̋ επιχείρηση̋ στην οποία θα δηλώνει ότι: 

αφού έλαβα γνώση των συνθηκών εκτέλεση̋ του έργου αυτού και των στοιχείων τη̋ με 

αριθμό ΟΙΚ 07/2020 μελέτη̋, τα οποία αποδέχομαι πλήρω̋ και χωρί̋ επιφύλαξη, υποβάλλω 

την παρούσα προσφορά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου.  

3. Φορολογική ενημερότητα για τον οικονομικό φορέα και για τι̋ κοινοπραξίε̋ στι̋ οποίε̋ 

συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. 

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 

5. Ασφαλιστική ενημερότητα του οικονομικού φορέα που να καλύπτει τι̋ ασφαλιστικέ̋ 

υποχρεώσει̋ του α) ω̋ φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό του̋ με σχέση 

εξαρτημένη̋ εργασία̋, β) για έργα που εκτελεί μόνο̋ του ή σε κοινοπραξία καθώ̋ και γ)  για 

τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλιση̋ στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεστημένοι 

στην Ελλάδα οικονομικοί φορεί̋ υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστική̋ ενημερότητα̋ (κύρια̋ 

και επικουρική̋ ασφάλιση̋) για το προσωπικό του̋ με σχέση εξαρτημένη̋ εργασία̋ (ΤΣΜΕΔΕ 

για του̋ ασφαλισμένου̋ – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). 
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6. Υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ω̋ 

μεμονωμένο̋ ανάδοχο̋ είτε στο πλαίσιο κοινοπραξία̋ ή υπεργολαβία̋) με αναφορά για το 

ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τι̋ εργοληπτικέ̋ 

επιχειρήσει̋ που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋. 

7. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού τη̋ Επιθεώρηση̋ 

Εργασιακών Σχέσεων, (έκδοση̋ έω̋ τρει̋ (3) μήνε̋ πριν από την υποβολή του) από το 

οποίο να προκύπτουν οι πράξει̋ επιβολή̋ προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρο̋ του 

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξη̋ τη̋ 

προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορά̋ ή αίτηση̋ συμμετοχή̋ (παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 

4488/2017). [Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην 

περίπτωση γ΄ τη̋ παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση 

(έκδοση̋ μετά την κοινοποίηση τη̋ παρούσα̋ πρόσκληση̋), χωρί̋ να απαιτείται επίσημη 

δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.]  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολή̋ του̋, 

άλλω̋, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνο̋ ισχύο̋, εφόσον έχουν εκδοθεί έω̋ τρει̋ (3) 

μήνε̋ πριν από την υποβολή του̋. 

  Κριτήριο κατακύρωση̋ θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική̋ άποψη̋ προσφορά μόνο 

βάσει τιμή̋, και η πλήρη̋ συμφωνία με του̋ όρου̋ τη̋ μελέτη̋ του Δήμου Ιλίου. 

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει από τριμελέ̋ όργανο που έχει συγκροτηθεί από την ω̋ άνω 

απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋,  την                              /10/2020 και ώρα ………….π.μ..  

  

Γ.  Τη συγκρότηση τριμελού̋ οργάνου, βάσει του άρθρου 32Α του Ν.4412/16, το οποίο θα διεξάγει 

τη διαδικασία και θα εισηγηθεί προ̋ το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την 

ανάθεση τη̋ σύμβαση̋, αποτελούμενη από του̋: 

 

Τακτικά Μέλη 

1. Μαρία Στρατουδάκη, Τοπογράφο̋ Μηχανικό̋, Πρόεδρο̋ 

2. Ιωάννα Μητρογιάννη, Τοπογράφο̋ Μηχανικό̋, Μέλο̋ 

3. Μαρία Παπαζήση, Πολιτικό̋ Μηχανικό̋, Μέλο̋ 

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Παναγιώτη̋ Μπίνιο̋, Πολιτικό̋ Μηχανικό̋ Πρόεδρο̋ 

2. Ανδρέα̋ Μιχαηλίδη̋, Πολιτικό̋ Μηχανικό̋ ΤΕ, Μέλο̋ 

3. Δήμητρα Κοντεκάκη, Μηχανολόγο̋ Μηχανικό̋ ΤΕ, Μέλο̋ 
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Δ.  Την αποστολή πρόσκληση̋ σε διαπραγμάτευση στου̋ κάτωθι οικονομικού̋ φορεί̋ που θα 

συμμετέχουν στην υπόψη διαδικασία:  

· «ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» 

· «ΤΣΕΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                         Αλεβίζου  Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,                               

Μαρκόπουλο̋  Φ., Βέργο̋  Ι., 

               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                             Δρακόπουλο̋ Ν. 
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