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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        16η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 29.03.2021 

          (Αριθμ. Πρωτ.20828/2021) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 29η  Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 20235/24.03.2021 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 24.03.2021 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη 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» και δ) την  εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. 

(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». 

       Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                     Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ               Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Μέλος της Ο.Ε. 

3. KOYKOΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                        «    « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                                  «    « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                   «    « 

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                  «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ                       

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ         Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                                   «    « 

               ΑΠΟΦΑΣΗ –114– 

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

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 4555/2018, που αφορά τη λήψη απόφασης για την εκ νέου 

συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Ενεργειακή 

αναβάθμιση σχολικών κτιρίων» και θεωρείται κατεπείγον καθώς ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέχρι την  
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29/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. και ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 

στις 02/04/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 20609/27.03.2021 έγγραφο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου , στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Το N.3463/2006(ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006) «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων»  και ειδικότερα το  

άρθρο 103 παρ. 2δ αυτού. 

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

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

3. Το 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 Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 

και αφού λάβετε υπόψη ότι: 

1. Κατόπιν της με αρ.πρωτοκ. 16835/09-03-2021 εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

συγκροτήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με την υπ’ αρίθμ. 102/16-03-2021 

(ΑΔΑ:ΩΗ6ΧΩΕΒ-ΧΗΗ) απόφαση, η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου του θέματος. 

2. Με το Ν. 4782/21, ΦΕΚ-36 Α/9-3-21 και ειδικότερα το άρθρο 108 αυτού, τροποποιείται το άρθρο 

221. Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν4412/16 με ισχύ από 

τη δημοσίευση του Ν.4782/21 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

3. Το «Άρθρο 221. Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων - 

Εξουσιοδοτική διάταξη» διαμορφώνεται ως εξής  

1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης 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, 

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,…………………………… 

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

ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της προϊσταμένης αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και 
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εκτέλεσης……………. 

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 και εκτέλεσης 

δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται 

από το ίδιο όργανο….Μέχρι τη λειτουργία του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344, το άρθρο 26 του ν. 

4024/2011 (Α' 226) δεν εφαρμόζεται κατά τον ορισμό των μελών των επιτροπών που ασκούν καθήκοντα 

είτε κατά την ανάθεση είτε κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων…………………… 

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» (Α' 45), 

εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου. Τα συλλογικά όργανα είναι δυνατόν να 

συνεδριάζουν και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στην παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999. ………………………... 

8. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα: 

α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά 

μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται 

από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν 

στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και 

ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την 

αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό. …………………………. Στις εργασίες της επιτροπής μπορεί 

να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται μαζί με τον 

αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών 

προϋπολογισμού χαμηλότερου του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, στις οποίες κριτήριο ανάθεσης 

αποτελεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής, η επιτροπή 

διαγωνισμού δύναται να αποτελείται από υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής, ένας εκ των οποίων είναι 

υποχρεωτικά τεχνικός εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων 

Συμβάσεων Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ.). 

4. Την με αρ.πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΑΔΑ:754Ξ465ΧΘΞ-ΧΧ5) Απόφαση της Γ.Γ. του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του 

Μη.Μ.Ε.Δ.» σύμφωνα με την οποία : «άρθρο 4 …  ..3: Ως πρόεδροι των επιτροπών των παρ.8 και 

9 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 ορίζονται μέλη κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών. 4…..ο πρόεδρος 

θα ορίζεται ο έχων την υψηλότερη βαθμίδα των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ τηρουμένης της 

πρόβλεψης της παρ.3» 

5. Τη συνημμένη υπ’ αρίθμ. 12611/22-02-2021 κατάσταση προσωπικού που υπηρετεί στη 
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Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και τον τρέχοντα Πίνακα του Μητρώου Μελών Επιτροπών 

ΜΗΜΕΔ της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. 

6. Με δεδομένο ότι η ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., οι προσφορές υποβάλλονται 

από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέχρι την  29/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 

π.μ. και ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 02/04/2021 ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 10:00 π.μ., παρακαλούμε το θέμα να συζητηθεί επειγόντως. 

 

Παρακαλούμε όπως: 

Συγκροτήσετε εκ νέου την Επιτροπή η οποία θα ασχοληθεί με τη διενέργειας του διαγωνισμού του 

έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων» του Δήμου μας, αντί της επιτροπής που είχε 

συγκροτηθεί με την υπ’ αρίθμ. 102/16-03-2021 (ΑΔΑ:ΩΗ6ΧΩΕΒ-ΧΗΗ) απόφασή σας, η οποία πλέον, 

λόγω της τροποποίησης του άρθρου 221 του Ν.4412/16 με ισχύ από 09/03/2021, δεν ισχύει.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

 Αποφασίζει   

1. Ομόφωνα δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

75 § 3 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 

4555/2018 

2. Ομόφωνα ορίζει επιτροπή διενέργειας διαδικασίας δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή 

αναβάθμιση σχολικών κτιρίων» , ως εξής:  

Τακτικά Μέλη 

1. Μαρία Παπαζήση, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

2. Κερανία Μακράκη, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος 

3. Βασίλειος Παπαναγιώτου, Τοπογράφος Μηχανικός, Μέλος 

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Μαρία Στρατουδάκη, Τοπογράφος Μηχανικός ως Πρόεδρος 

2. Κωνσταντίνος Σκεντέρης, Τοπογράφος Μηχανικός, Μέλος 

3. Ιωάννης Κωνσταντόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Μέλος 

 

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

μέλη τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.  
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Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                             Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,           

       Κουκουβίνος Δ.,  Μαρκόπουλος Φ., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                                Βέργος Ι., Φεγγερός Β. 
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