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        Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:2548/23.01.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           5η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                               την 23.01.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 23η Ιανουαρίου 

2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 2296/19-01-2018 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 19-01-2018. 

        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. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

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

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.          Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ   «     «           

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «     «   

 ΑΠΟΦΑΣΗ –034–  

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

2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6,   που αφορά την λήψη απόφασης για 

τη συγκρότηση του Γνωμοδοτικού Οργάνου - Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών δημοσίων 

συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

έτους 2018. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 2513/23-01-2018 σχετικό έγγραφο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Τον Ν. 2690/99 ( άρθρο 13-15). 

2. Το άρθρο 103 παρ. 2δ του N.3463/2006(ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006) «Κώδικας Δήμων & 

Κοινοτήτων». 

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

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

4. Το άρθρο 26 του Ν.4024/11 «Συγκρότηση συλλογικών ομάδων της διοίκησης και ορισμός των 
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μελών τους με κλήρωση», 

5. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21.700/19-09-2012 (ΑΔΑ:Β4Θ0Χ-ΖΕ2) εγκύκλιο του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

6. Τον 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) 

και αφού λάβετε υπόψη ότι: 

Α)  Από την 08/08/2016 έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν.4412/2016 ισχύουν τα κάτωθι: 

«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, 

    δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή 

σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

    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, 

     ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως 

επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης 

του αναδόχου και 

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

υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής- 

2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη (συμπεριλαμβανομένης 

της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η 

γνώμη (π.χ. επί της βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία 

των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προκύπτει από το μέσο όρο των 

προτάσεων. 

3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη 

σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η 

ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή 

συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

ΑΔΑ: ΩΙ4ΔΩΕΒ-16Ξ



 3 

συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο 

όργανο. ………………………….. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται 

στα μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται. 

4.  Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των 

μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα 

ανωτέρω……………………………………………………………. 

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. 

7.  Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του 

Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344. 

9. Ειδικά στις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών, “πέραν των ανωτέρω στις παραγράφους 1 έως 7” , ισχύουν και τα 

ακόλουθα: 

α) Για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του παρόντος Βιβλίου η αναθέτουσα Αρχή συγκροτεί, μετά από 

δημόσια κλήρωση, με απόφαση της, Επιτροπή Διαγωνισμού, που αποτελείται από τρία μέλη. Δύο από 

τα μέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι “κατηγορίας ΠΕ”, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένοι 

στο μητρώο της περίπτωσης η' “της παραγράφου 8” του παρόντος άρθρου που έχουν εμπειρία και 

προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης και ένας εξ αυτών ορίζεται ως 

πρόεδρος με τον αναπληρωτή του. 

β) Κατ' εξαίρεση η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να συγκροτείται από πέντε μέλη, αν κατά την κρίση 

της αναθέτουσας αρχής η προς ανάθεση σύμβαση είναι πολύπλοκη και απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία. 

Τέσσερα από τα μέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι, με τους αναπληρωτές τους εγγεγραμμένοι στο μητρώο 

της περίπτωσης η ' της προηγούμενης παραγράφου και με εμπειρία και προσόντα σχετικά με το 

αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, εκ των οποίων ένας ορίζεται ως πρόεδρος με τον 

αναπληρωτή του. 

γ) Ένα από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού με τον αναπληρωτή του υποδεικνύεται σε κάθε 

περίπτωση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μετά από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας Αρχής. Ο 

εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. προκύπτει από δημόσια κλήρωση που διενεργείται στο Τ.Ε.Ε. με βάση κατάλογο 

που συντάσσεται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης ανά κατηγορία κύριας μελέτης κατ' έτος. Αν το Т.Е.Ε. 

δεν ανταποκριθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, 

επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή πρόσωπο μέλος του Т.Е.Ε.. 

δ) Σε περιπτώσεις ανάθεσης συμβάσεων με ιδιαίτερα σύνθετο, πολύπλοκο και εξειδικευμένο 

αντικείμενο, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να καθορίζονται 

πρόσθετα προσόντα που πρέπει να πληρούν τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση των 
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όσων ορίζονται στις περιπτώσεις α ' και β '. 

ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην περίπτωση η' “της παραγράφου 8”  

Β) σύμφωνα με το  Άρθρο 344 «Κατάρτιση και Πιστοποίηση προσωπικού Αναθετουσών Αρχών /    

Αναθετόντων Φορέων: 

 1. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο 

με καθήκοντα σχετικά με την προπαρασκευή, σύναψη και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων διαθέτει 

την απαιτούμενη κατάρτιση, εμπειρία και εξειδίκευση. 

…………………………………………………………………...4. Οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς, κατά 

την προπαρασκευή και διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης δημόσιας συμβάσεων του 

παρόντος νόμου, υποστηρίζονται υποχρεωτικά από πιστοποιημένο προσωπικό που υπηρετεί με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτές/αυτούς. 

       Με προεδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του αρμοδίου Αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης και έκδοση σχετικής Γνώμης της Αρχής συστήνεται Μητρώο Πιστοποιημένων 

Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Π.Υ,Δη.Συ.).………………………………………………………. 

       Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρ. αναστέλλεται μέχρι την επαρκή λειτουργία 

του Μητρώου. Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου η επαρκής λειτουργία του Μητρώου πιστοποιείται 

από το φορέα τήρησης του.» 

Παρακαλούμε όπως : 

1. Διενεργήσετε κλήρωση για την επιλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του 

Γνωμοδοτικού Οργάνου - Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων 

μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών, για το έτος 2018. 

2. Με απόφασή σας, συγκροτήσετε ως άνω Επιτροπή Διαγωνισμού.» 

 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) Συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού κατόπιν κληρώσεως (τακτικών και αναπληρωματικών μελών του 

Γνωμοδοτικού Οργάνου - Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών), δημοσίων συμβάσεων μελετών 

και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών έτους 2018, που έχει 

ως κατωτέρω: 
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Τ Α Κ Τ Ι Κ Α     Μ Ε Λ  Η 

 ΣΚΕΝΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ως Πρόεδρος 

 ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ως Μέλος 

 

Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Α     Μ Ε Λ Η  

 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ , ΠΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛΕΚΤ/ΓΩΝ ως Πρόεδρος 

 ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ως Μέλος 

 

Σε κάθε περίπτωση, η επιτροπή διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελετών ή παροχής 

τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, θα συμπληρώνεται με τη 

συμμετοχή του τρίτου Τακτικού και του Αναπληρωματικού μέλους – εκπροσώπου του ΤΕΕ, το οποίο θα 

τους υποδεικνύει κατόπιν σχετικού αιτήματος της υπηρεσίας. 

 

Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται οποιαδήποτε από τα τακτικά 

μέλη τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.  

 

Ορίζει στην ανωτέρω επιτροπή τις κ.κ. Αλιφέρη Χρυσούλα – Εργοδηγός Δομικών Έργων – ως 

Γραμματέα της Επιτροπής και την Καρούση Ελευθερία – Διοικητικός- ως αναπληρώτριά της. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                                           Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ,          

                                     Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι., 

                                       Κανελλόπουλος Γ., Γαλούνης Δ.        

        

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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