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    Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:15121/07.04.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                  την 06.04.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 6η Απριλίου 2017, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 14050/31.03.2017 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 31.03.2017. 

        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. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ        «     « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «     «  

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «     « 

6. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                     «     « 

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

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ            Μέλος της Ο.Ε  

2. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                    «      « 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΗ –155– 

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

8ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά τη συγκρότηση 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων και 

υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 15044/06.04.2017 έγγραφο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 παρ. 1, 2, 3, 4, 6, 7 και 11 του ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει: 

 1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα 

από φαινόμενα όργανα έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,  

β) ελέγχουν την καταλληλόλητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη  
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διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,  

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,  

δ) στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, του 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.  

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  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.  

4. Με την απόφαση της ως άνω 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. 

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 «Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα»  του ν. 

2690/99, όπως ισχύει «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» ορίζεται ότι οι διατάξεις του 

Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα άλλα 

νομικά πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου, 

6.  Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999, όπως ισχύει, «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου. 

7. Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, συγκροτείται τριμελές ή 

πενταμελές γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης)   

8. 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 (ΦΕΚ  226 Α΄/27-

10-2011). Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των μελών 

μετά από κλήρωση, 

9. Τα γνωμοδοτικά όργανα στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών  

συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που  
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διενεργεί το διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις 

ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων 

10. Σύμφωνα με τη   παρ.1 περ. ε του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-

2010) «Η οικονομική επιτροπή 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» 

Κατόπιν των ανωτέρω, όπως εισηγηθείτε προς την Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση προκειμένου 

να συγκροτήσει την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών 

για τη σύναψη δημοσίας σύμβασης προμήθειας οικοδομικών υλικών-υλικών σιδήρου-χρωμάτων 

και υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου, βάσει του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, 

αποτελούμενη από: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Μπέσιος Επαμεινώνδας Πολιτικός Μηχανικός 

2. Τσιάκος Γρηγόριος ΔΕ Υδραυλικών 

3. Μιχαηλίδης Ανδρέας Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Καλαμιώτης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός 

2. Γεράσης Ευάγγελος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

3. Μπίνιος Παναγιώτης Πολιτικός Μηχανικός 

  

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 διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη 

σύναψη δημόσιας σύμβασης για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων 

και υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου», όπως ισχύει, αποτελούμενη από: 
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Μπέσιος Επαμεινώνδας Πολιτικός Μηχανικός 

2. Τσιάκος Γρηγόριος ΔΕ Υδραυλικών 

3. Μιχαηλίδης Ανδρέας Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Καλαμιώτης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός 

2. Γεράσης Ευάγγελος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

3. Μπίνιος Παναγιώτης Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

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., 

                                       Κανελλόπουλος Γ., Σταματόπουλος  Γ., 

                                          Γαλούνης Δ.                

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  
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