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     Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:42919/04.10.2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                          39η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 04.10.2016 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 4η Οκτωβρίου 2016, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 42392/30-09-2016 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 30-09-2016. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ     Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.         «       « 

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.       «       « 

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.             Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.        «        « 

4. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                      «       «  

ΑΠΟΦΑΣΗ –431– 

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

4ο θέμα ημερήσιας διάταξης, που αφορά την συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης 

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

2016 βάσει του Ν. 4412/16. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 42774/04.10.2016 έγγραφο της Δ/νσης 

Οικονομικών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010: «Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο 

παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: […] ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, 

συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να 

συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες» 

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

δημοσίων συμβάσεων» και ειδικότερα την παρ. 11 περίπτωση α, ορίζεται ότι: 
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Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της 

αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό 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 ανάθεσης 

(αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.). 

 Με την παράγραφο 1 περίπτωση (η) του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «γνωμοδοτούν για τις 

προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της 

αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής» 

 Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «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..……….» 

 Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «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.» 

 Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «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.» 

 Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι 

«Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές 

μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A'226)» 

Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των μελών μετά 

από κλήρωση. 

 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για  τη συγκρότηση τριμελούς 

επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016 βάσει του Ν. 4412/2016, αποτελούμενη από τους: 

 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΓΑΛΑΝΗ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 

2 ΑΝΔΡΕΑΣ  ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 ΙΟΥΛΙΑ ΧΑΛΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

2 ΜΑΡΙΑ  ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

3 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

   
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις 

δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016 βάσει του Ν. 4412/2016, 

αποτελούμενη από τους: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΓΑΛΑΝΗ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 

2 ΑΝΔΡΕΑΣ  ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 ΙΟΥΛΙΑ ΧΑΛΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

2 ΜΑΡΙΑ  ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

3 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

   
 

     Με ευθύνη της κ. Πέτρη Γεωργίας Προϊσταμένης της Δ/νσης Οικονομικών, θα ειδοποιηθούν 

αμελλητί για την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

  Κουμαραδιός Γ., Βομπιράκη Ν.,  

Χαραλαμπόπουλος Ι., Γκόγκος Κ.  

 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   
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