
 

 
ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 22ης Τακτικής  Συνεδρίασης  

    του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης 143/2021                                        

(Αρ. Πρωτ.: 93118/17.12.2021)                           ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας 

Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών  

Σήμερα την 16η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 91007/10.12.2021 

πρόσκληση του  Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου 

και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  10.12.2021 

και πραγματοποιήθηκε με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 

τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1), γ) την εγκύκλιο με 

αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου 

αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», δ) την 

εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠΕΣ (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία 

των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας, ε) 

την εγκύκλιο με αριθμ. 643 ΥΠΕΣ (Α.Π.:69472/24.09.2021): Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών 

οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και 

στ) την εγκύκλιο με αριθμ. 63 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π. 19515/12.10.2021). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                      

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 
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ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, 

ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 

ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Δ.Σ.: ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 34, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 5ου  θέματος της 

ημερήσιας διάταξης 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργίου Δ. αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των 

θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και μέχρι πέρατος αυτής. 

 

  ******************* 

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης 

για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 90758/10.12.2021 σχετικό 

έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

            «Λαμβάνοντας υπόψη:   

 Το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81 σύμφωνα με το οποίο: 

«1. Αι δημοπρασίαι δια την εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων 

διεξάγονται υπό Επιτροπής αποτελουμένης, των μέν δήμων, εκ του δημάρχου, ως 

Προέδρου και δύο δημοτικών συμβούλων, των δε κοινοτήτων εκ του Προέδρου της 

Κοινότητος, ως Πρόεδρου και δύο κοινοτικών συμβούλων. 

2. Ο ορισμός των συμβούλων των επιτροπών της προηγουμένης παραγράφου, μετά των 

αναπληρωτών των, ενεργείται δι' αποφάσεως του οικείου Συμβουλίου, εντός του μηνός 

Δεκεμβρίου εκάστου έτους και ισχύει δι' ολόκληρον το επόμενον έτος. 

3. Αι επιτροπαί συνεδριάζουν παρόντων του Προέδρου και απάντων των μελών των και 

αποφασίζουν κατά πλειοψηφίαν.»  

 Την Πράξη 129/2014 του Κλ. Τμ. 7 του Ελ.Συν., η ανωτέρω επιτροπή του 

διαγωνισμού μετά τη λήξη της δημοπρασίας εξετάζει και αξιολογεί τις οικονομικές 

προσφορές, το αποτέλεσμα δε της δημοπρασίας κατακυρώνεται, με απόφαση της 

οικείας Οικονομικής Επιτροπής, με την επιλογή του ακινήτου εκείνου, για το οποίο 

προσφέρθηκε το χαμηλότερο μίσθωμα.  

 Το άρθρο 26 του Ν.4024/11 «Συγκρότηση συλλογικών ομάδων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», σύμφωνα με το οποίο: 
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«Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 

παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η 

συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η 

συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από 

διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να 

συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο». 

 Το Ν.3852/2010 και 194 του ΔΚΚ (Ν.3463/06) 

 Για την επιλογή των δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές, για τη 

συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 διεξάγεται κλήρωση μεταξύ του 

συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Παρακαλούμε: 

1.  Για τη λήψη απόφασης ορισμού δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές 

τους με τη διαδικασία της κλήρωσης. 

2. Τη συγκρότηση της ανωτέρω Επιτροπής» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης        

 

                                                                ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                

  Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,            

 

                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

1. Τo πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη των Δημοτικών Συμβούλων και των 

αναπληρωτών τους που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας και 

Αξιολόγησης Προσφορών, που έχει ως κατωτέρω: 

                 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

                   (Για την ανάδειξη των Δημοτικών Συμβούλων) 

 Την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου ΙΛΙΟΥ, 

διενεργήθηκε από τον κο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, 

ενώπιον του Συμβουλίου, κλήρωση για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την 

Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών σύμφωνα  με την 

τοιχοκολληθείσα, την 10.12.2021 σχετική ανακοίνωση. 

  Ο κος Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου προχώρησε στην 

κλήρωση των μελών από τους αναφερόμενους στην ανωτέρω λίστα Δημοτικούς 

Συμβούλους,  με επιλογή κλήρου. Πρώτα διενεργήθηκε κλήρωση για το τακτικό μέλος και 

έπειτα για το αναπληρωματικό. 

Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφηκαν σε Πίνακα κατά σειρά 

κλήρωσης: 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Κωνσταντίνος Γκόγκος Δημοτικός Σύμβουλος 

2 Παντελεήμων  Πατακιάς Δημοτικός Σύμβουλος 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Ιωάννης  Βέργος Δημοτικός Σύμβουλος 

2 Δημήτριος  Δαλαμάγκας Δημοτικός Σύμβουλος 

 

2. Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών που 

αποτελείται από τους: τον κ. Νίκο Ζενέτο Δήμαρχο Ιλίου ως Πρόεδρο με 

αναπληρώτρια  την κα Ανδριάνα Αλεβίζου Αντιδήμαρχο Δ.Υ., Ο.Υ. & ΚΕΠ σύμφωνα με 

την υπ’ αριθμ. 70752/29.09.2021 Απόφαση Δημάρχου Ιλίου, τον κ. Γκόγκο Κων/νο 

Δημοτικό Σύμβουλο & τον κ. Πατακιά Παντελεήμων Δημοτικό Σύμβουλο ως τακτικά 

μέλη, τον κ. Ιωάννη Βέργο Δημοτικό Σύμβουλο & τον κ. Δαλαμάγκα Δημήτριο 

Δημοτικό Σύμβουλο ως αναπληρωματικά μέλη. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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