
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        5η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                           την 24.01.2023 

                    (Αριθ πρωτ.:5504/24.01.2023) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 24η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 09:00 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 4569/20.01.2023 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 20.01.2023 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με 

το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                         Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                            «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.          «      « 

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                     «      « 

 ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                  Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                                         «      « 

3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.          «      « 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΗ –013– 

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

3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης 

ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 

2023 βάσει του Ν. 4412/2016. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 4934/23.01.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

            «Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 40 

του Ν. 4735/20  «Η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για τη συγκρότηση 

ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από υπαλλήλους του Δήμου, για τη διεξαγωγή – 

αξιολόγηση  και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασίας και διαγωνισμών» 

            Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/07-03-2021), καθώς και το υπ. αριθ. 

πρωτ. 5519/20-09-2021 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ περί καταργούμενων διατάξεων και έναρξη ισχύος 
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επιμέρους άρθρων ν.4412/16, σε συνέχεια τροποποιήσεων του ν.4782/21 (Α΄36) και του άρθρου 57 

ν. 4825/21 (Α157).   

 Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων» και ειδικότερα την παρ. 11 περιπτώσεις β & δ, ορίζεται ότι: 

Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών, που υποβάλλονται ενώπιον της 

αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή 

αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού 

οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης.  

 Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών, παρακαλούμε για τη 

λήψη απόφασης για  τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2023 βάσει του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

    Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

                             Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Εγκρίνει  τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & 

προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2023, βάσει 

του Ν. 4412/2016, αποτελούμενη από τους: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

2 ΑΝΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

2 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

3 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 
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Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                    Βομπιράκη Ν., Τσιμόγιαννης Α., 

Μαρκόπουλος Φ.,   

                        Βέργος Ι., Γαλούνης Δ. 

       ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ      
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