
 

 

                                                                  

              
   ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
       ΝΟΜΟ    ΑΣΣΙΚΗ  
 
    ΓΖΚΝΠ ΘΝΟΓΑΙΙΝ  

 

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.  36εο/16-10-2020 

Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

Αξηζκ. απνθ. 223 /2020 Ξεξίιεςε: «Ιήςε απόθαζεο γηα ηελ Ππγθξόηεζε επηηξνπήο 

Ζιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ : «Ξαξεκβάζεηο βειηίσζεο ηεο 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο ζε Γεκνηηθά Θηίξηα ηνπ Γήκνπ 

Θνξπδαιινύ», πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζησλ 

ζπκβάζεσλ έξγσλ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 8, ηνπ άξζξνπ 221, ηνπ 

Λ.4412/2016. ». 

 

». 

 

 

 

 

ηνλ Κνξπδαιιό, ζήκεξα Ξαξαζθεπή 16 ΝΘΡΩΒΟΗΝ 2020 θαη ώξα 13:00 π.κ. ζηελ αίζνπζα 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ βξίζθεηαη ζην Γεκαξρείν Θνξπδαιινύ, Γξεγ. Ιακπξάθε 240, ζπλήιζε ζε 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ύζηεξα από ηελ κε αξ. πξση. 17877/12.10.2020, πξόζθιεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πνπ λόκηκα επηδόζεθε ζηηο12.10.2020, κε ηελ εμήο ζύλζεζε: 

1.  ΣΝΟΠΑΙΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ          ΞΟΝΔΓΟΝΠ        ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

2.  ΑΙΔΜΑΛΓΟΗΓΖΠ ΙΑΕΑΟΝΠ  ΡΑΘΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ ΓΖΚ. ΠΚΒΝΙΝΠ 

3.  ΘΑΠΗΓΗΑΟΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ  ΡΑΘΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ ΓΖΚ. ΠΚΒΝΙΝΠ 

4.  ΚΑΛΝΠΝΠ ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ  ΡΑΘΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ 

5.  ΡΕΗΟΗΡΑΠ ΚΗΣΑΖΙ ΡΑΘΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ ΓΖΚ. ΠΚΒΝΙΝΠ 

Γεδνκέλνπ όηη, ζηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, επί ζπλόινπ ελλέα (9) ηαθηηθώλ κειώλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πξνζήιζαλ πέληε(5) κέιε, 

δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72 θαη 75 ηνπ Λ. 3852/10 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

Οη απνπζηάδνληεο Γεκνηηθνί Πύκβνπινη, ηα ηαθηηθά κέιε θ.θ., ΓΑΙΑΛΝΞΝΙΝ ΔΙΔΛΖ , 

ΘΑΙΗΑΘΑΡΠΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ, ΘΑΙΝΚΞΟΑΡΠΝ ΗΩΑΛΛΑ ,ΡΠΗΟΚΞΑΠ ΛΔΘΡΑΟΗΝΠ θαη ηα 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε θ.θ. ΓΘΝΓΘΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ, ΕΖΠΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ, ΘΔΝΦΗΙΗΓΖΠ ΦΗΙΙΗΞΝΠ, 

ΚΑΟΝΔΗΓΑΘΝ ΘΑΙΙΗΝΞΖ, ΠΗΝΛΡΝΟΝΠ ΞΑΙΝΠ θαη ΣΟΗΠΡΝΦΝΟΗΓΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

πξνζθιήζεθαλ λόκηκα κε ηελ σο άλσ πξόζθιεζε θαη δελ πξνζήιζαλ.   

Υξέε Γξακκαηέα εθηέιεζε ε α.α Γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.Φσηά Κάξσ. 

 

Πην 6ν ζέκα (3ν Ζ.Γ.), ν Ξξόεδξνο εηζεγνύκελνο έζεζε ππόςε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηα εμήο: 

 

1. Σν κε αξ. πξση.: 17733/09.10.2020 έγγξαθν ηνπ Γεκάξρνπ Κνξπδαιινύ Κνπ Υνπξζαιά Νηθόιανπ, ην 
νπνίν έρεη σο εμήο: 
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ΘΕΜΑ: υγκρότηςη επιτροπόσ Ηλεκτρονικού Διαγωνιςμού του ϋργου : «Παρεμβϊςεισ βελτύωςησ τησ  

ενεργειακόσ αποδοτικότητασ ςε Δημοτικϊ Κτύρια του Δόμου Κορυδαλλού», που εμπύπτει ςτισ 
διαδικαςύεσ ςύναψησ δημόςιων ςυμβϊςεων ϋργων τησ περύπτωςησ α΄ τησ παρ. 8, του ϊρθρου 221, 
του Ν.4412/2016. 

 

ΦΕΣ. :  1.Αρ. πρωτ. 17364/05.10.2020 Ανακούνωςη διενϋργεια κλόρωςησ ΜΗΜΕΔ 
(Δημοςιοπούηςη ςτοιχεύων ςύμβαςησ). 
2.Σο από 09-10-2020 κ΄ ώρα 10:05:27 αποτϋλεςμα κλόρωςησ ΜΗΜΕΔ του 
Τπουργεύου Τποδομών και μεταφορών - Γενικό Γραμματεύα Τποδομών «ςύμφωνα 
με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 221 του ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 147/Α΄)». 

Λαμβϊνοντασ υπόψη τισ διατϊξεισ: 
 Σου ϊρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/2010: «Η οικονομικό επιτροπό εύναι όργανο 

παρακολούθηςησ και ελϋγχου τησ οικονομικόσ λειτουργύασ του δόμου. Ειδικότερα ϋχει 
τισ ακόλουθεσ αρμοδιότητεσ: […]ε) με την επιφύλαξη τησ παραγρϊφου 4 του 
παρόντοσ, καταρτύζει τουσ όρουσ, ςυντϊςςει τη διακόρυξη, διεξϊγει και κατακυρώνει 
όλεσ τισ δημοπραςύεσ ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα. Για τη διεξαγωγό των 
δημοπραςιών και την αξιολόγηςη των προςφορών μπορεύ να ςυγκροτεύ επιτροπϋσ, 
από μϋλη τησ, δημοτικούσ ό δημόςιουσ υπαλλόλουσ ό ειδικούσ επιςτόμονεσ». 

 Σησ παρ. 3 του ϊρθρου 221, του Ν.4412/2016  (ΥΕΚ Α΄147/2016) [«Δημόςιεσ 
ςυμβϊςεισ ϋργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ), ορύζεται ότι: «Με απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ςυγκροτούνται 
γνωμοδοτικϊ όργανα για ςυγκεκριμϋνη ςύμβαςη ό περιςςότερεσ ό ςε ετόςια βϊςη για 
τισ ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτει η αναθϋτουςα αρχό. Η ύπαρξη οργϊνων ςε ετόςια βϊςη 
δεν αποκλεύει τη ςυγκρότηςη οργϊνου ςυγκεκριμϋνησ/ων ςύμβαςησ ό ςυμβϊςεων. 
Εφόςον τα όργανα ςυγκροτούνται ςε ετόςια βϊςη, οι διαδικαςύεσ ςύναψησ δημοςύων 
ςυμβϊςεων που δεν ϋχουν ολοκληρωθεύ εντόσ του ϋτουσ, ςυνεχύζονται και 
ολοκληρώνονται από το ύδιο όργανο. την περύπτωςη τησ διενϋργειασ 
ςυγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντύςτοιχα γνωμοδοτικϊ όργανα 
ςυγκροτούνται με απόφαςό τουσ. Με τισ αποφϊςεισ τησ παρούςασ δύνανται να 
ςυγκροτούνται κατϊ περύπτωςη και ϋκτακτεσ επιτροπϋσ ό ομϊδεσ εργαςύασ για την 
αντιμετώπιςη ειδικών θεμϊτων που αφορούν τισ διαδικαςύεσ ςύναψησ. Οι αποφϊςεισ 
ςυγκρότηςησ των γνωμοδοτικών οργϊνων κοινοποιούνται ςτα μϋλη αυτών και τουσ 
φορεύσ από τουσ οπούουσ αυτϊ προϋρχονται»]. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ 
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ 
Σαχ. Δ/νςη…:  Γρ. Λαμπρϊκη 240 
και Νικηφορύδη 
τ.κ.:  181 22 Κορυδαλλόσ 

e Δ/νςη: www.korydallos.gr 
Πληροφορύεσ.: Α. Καμπουρϊκη 
Σηλϋφωνο…..:  210 4990525 
FAX…………: 210 4990466 
e -mail: meletes@korydallos.gr 

Κορυδαλλόσ,  9.10.2020 

    Αρ. Πρωτ:  17733 

 

 
 
Προσ: 

 

 

 

 

Οικονομικό Επιτροπό  

 

 

 

http://www.korydallos.gr/
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 Σησ παρ.6 του ϊρθρου 221, του Ν.4412/2016, ορύζεται ότι: [«Για τη ςυγκρότηςη και τη 
λειτουργύα των ςυλλογικών οργϊνων ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ, που εμπύπτουν ςτο 
πεδύο εφαρμογόσ του ν. 2690/1999 «Κώδικασ Διοικητικόσ Διαδικαςύασ», 
εφαρμόζονται οι ςχετικϋσ διατϊξεισ του ωσ ϊνω νόμου»]. 

 Σο ϊρθρο 221 παρ.8α Ν. 4412/16, όπωσ αντικαταςτϊθηκε από την παρ. 10 του ϊρθρου 
79 του Ν. 4530/18) Σησ περύπτωςησ α΄ τησ παρ. 8, του ϊρθρου 221, του Ν.4412/2016: 
[10. Σο εδϊφιο α' τησ περύπτωςησ α' τησ παρ. 8 του ϊρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α' 
147) αντικαθύςταται ωσ εξόσ: 
«Όταν ωσ κριτόριο ανϊθεςησ χρηςιμοποιεύται η πλϋον ςυμφϋρουςα, από οικονομικό ϊποψη, 
προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ και η εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ του ϋργου δεν υπερβαύνει το 
1.000.000 ευρώ, χωρύσ να ςυνυπολογύζεται το κονδύλιο του ΥΠΑ, η επιτροπό διαγωνιςμού 
αποτελεύται από τρεισ (3) τεχνικούσ υπαλλόλουσ, κατηγορύασ ΠΕ ό TE, με τουσ αναπληρωτϋσ 
τουσ, εγγεγραμμϋνουσ ςτο μητρώο τησ περύπτωςησ η' τησ παρούςασ παραγρϊφου, με 
εμπειρύα, τεχνικό εξειδύκευςη και ειδικότητεσ που προςιδιϊζουν ςτισ υπό ανϊθεςη κατηγορύεσ 
εργαςιών και που ορύζονται από το αρμόδιο όργανο μετϊ από κλόρωςη»]. 

 Σησ περύπτωςησ η΄ τησ παρ. 8, του ϊρθρου 221, του Ν.4412/2016: [«υνιςτϊται και τηρεύται 
ςτη Γενικό Γραμματεύα Τποδομών Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικαςιών ύναψησ 
Δημοςύων υμβϊςεων Έργων, Μελετών, Σεχνικών και Λοιπών υναφών Επιςτημονικών 
Τπηρεςιών (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) το Μητρώο αυτό εγγρϊφονται τεχνικού υπϊλληλοι όλων των 
αναθετουςών αρχών ό αναθετόντων φορϋων, των Ανεξϊρτητων Αρχών και τησ Βουλόσ των 
Ελλόνων. Με απόφαςη του Τπουργού Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμύζονται οι 
όροι, οι προώποθϋςεισ και η διαδικαςύα για την εγγραφό ςτο Μητρώο, η διαδικαςύα 
κατϊρτιςησ και τόρηςησ του Μητρώου, τα καθόκοντα των εγγεγραμμϋνων, τα πειθαρχικϊ 
αδικόματϊ τουσ και κϊθε ϊλλο ςχετικϊ με τα παραπϊνω αναγκαύο θϋμα»]. 

 Σην παρ. 10, του ϊρθρου 221, του Ν.4412/2016, όπου ορύζεται ότι:  
[«Πριν από τισ κληρώςεισ που προβλϋπονται ςτισ παραγρϊφουσ 8 προηγεύται η 
δημοςιοπούηςη των ςτοιχεύων τησ ςύμβαςησ, ςτην ιςτοςελύδα του κυρύου του ϋργου και του 
Τπουργεύου Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η κλόρωςη διενεργεύται υποχρεωτικϊ με 
βϊςη το ηλεκτρονικό ςύςτημα κληρώςεων τησ παραγρϊφου 6 του ϊρθρου 118 του παρόντοσ, 
μεταξύ των τεχνικών υπαλλόλων του μητρώου τησ περύπτωςησ η΄ τησ παραγρϊφου 8 του 
παρόντοσ ςε επύπεδο Περιφερειακόσ Ενότητασ με βϊςη την ϋδρα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, οι 
οπούοι διαθϋτουν τα αντύςτοιχα προςόντα τησ παραγρϊφου 8 του παρόντοσ κατϊ περύπτωςη. 
Άρνηςη εκτϋλεςησ των καθηκόντων ςυνιςτϊ πειθαρχικό αδύκημα του υπαλλόλου και διώκεται 
κατϊ τισ οικεύεσ διατϊξεισ. Κατϊ τα λοιπϊ εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του ϊρθρου 26 του ν. 
4024/2011 (Α΄ 226)»]. 

 Σησ υπ’ αρ. ΔΝ/61034/ΥΝ466/04.12.2017 (ΥΕΚ αρ. 4841/29-12-2017 τεύχοσ Β΄), απόφαςη 
του Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών, όπωσ τροπ/κε με την υπ’ αρ. 
ΔΝ/ΟΙΚ.21137/ΥΝ466/15.03.2018 (ΥΕΚ 1511/Β΄/02.05.2018) με θϋμα: [«Κατϊρτιςη, 
τόρηςη και λειτουργύα του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικαςιών ςύναψησ δημοςύων 
ςυμβϊςεων ϋργων, μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών 
υπηρεςιών (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) τησ παρ. 8.η του ϊρθρου 221 του Ν.4412/2016. Ιδιαύτερα, ςτα ϊρθρα 
4.3 και 4.4 τησ ύδιασ απόφαςησ ορύζεται ότι: 

«3. Ωσ πρόεδροι των επιτροπών των παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 221 του ν.4412/2016 
ορύζονται μϋλη κατηγορύασ ΠΕ Μηχανικών».  
4. Γενικϊ κατϊ τη ςυγκρότηςη των επιτροπών διαδικαςιών ςύναψησ δημοςύων 
ςυμβϊςεων Έργων, Μελετών και Παροχόσ Σεχνικών και λοιπών ςυναφών 
Επιςτημονικών Τπηρεςιών, ςτην ςχετικό απόφαςη ωσ πρόεδροσ θα ορύζεται ο ϋχων 
την υψηλότερη βαθμύδα των Παραρτημϊτων ΙΙ και ΙΙΙ τηρούμενησ τησ πρόβλεψησ των 
παρ. 2 και 3»]. 
Κατόπιν των ανωτϋρω, προκειμϋνου να προχωρόςει η διαδικαςύα δημοπρϊτηςησ του 

ϋργου: «Παρεμβϊςεισ βελτύωςησ τησ ενεργειακόσ αποδοτικότητασ ςε Δημοτικϊ Κτύρια του 
Δόμου Κορυδαλλού», ςυνολικόσ προώπολογιζόμενησ δαπϊνησ 939.000,00€ και λόγω του ότι 
η ςυνολικό δαπϊνη δεν υπερβαύνει το 1.000.000 €, θα πρϋπει η Τπηρεςύα να προβεύ ςτην 
ςυγκρότηςη τησ επιτροπόσ διαγωνιςμού. 

Από τη διενϋργεια τησ από 09/10/2020 κ΄ ώρα 10:05:27 Ηλεκτρονικόσ Κλόρωςησ 
προϋκυψαν οι τεχνικού υπϊλληλοι για την επιλογό των μελών τησ επιτροπόσ διαγωνιςμού 
του ϋργου : «Παρεμβϊςεισ βελτύωςησ τησ ενεργειακόσ αποδοτικότητασ ςε Δημοτικϊ Κτύρια 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-221-%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E/
http://dimosnet.gr/blog/laws/?????-79-?????????-???????-??-???-??????/
http://dimosnet.gr/blog/laws/?????-79-?????????-???????-??-???-??????/
http://dimosnet.gr/blog/laws/?????-79-?????????-???????-??-???-??????/
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art118_6
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_8_h
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_8
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του Δόμου Κορυδαλλού», όπωσ αναγρϊφονται ςτο από 2020-10-9 & ώρα: 10:05:27 
ηλεκτρονικό ϋγγραφο αποτελεςμϊτων κλόρωςησ. Η εκτύπωςη του αποτελϋςματοσ τησ 
κλόρωςησ αποτελεύ δικαιολογητικό τησ απόφαςησ ςυγκρότηςησ επιτροπόσ διαγωνιςμού 
για την ανϊθεςη ςυμβϊςεων ϋργων, μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών 
επιςτημονικών υπηρεςιών. (ϊρθρο 5.4 τησ αριθμ. ΔΝ/61034/ΥΝ 466 απόφαςησ του 
Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών, ΥΕΚ 4841/29-12-2017 τεύχοσ Β΄), όπωσ τροπ/κε 
με την υπ’ αρ. ΔΝ/ΟΙΚ. 21137/ΥΝ466/15.03.2018 (ΥΕΚ 1511/Β΄/02.05.2018) 
[(Διαγρϊφεται το τελευταύο εδϊφιο τησ περ. 3, τησ παρ. 5.4 του ϊρθρου 5 τησ ωσ ϊνω 
απόφαςησ)]. 
Επομϋνωσ, ςύμφωνα με τα ανωτϋρω και λαμβϊνοντασ επύςησ υπόψη: 
1. τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
2. τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπωσ ιςχύει ςόμερα, 
3. την αριθμ. ΔΝ/61034/ΥΝ 466 απόφαςη του Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών (ΥΕΚ 

4841/29-12-2017 τεύχοσ Β΄), όπωσ τροπ/κε με την υπ’ αρ. ΔΝ/ΟΙΚ. 
21137/ΥΝ466/15.03.2018 (ΥΕΚ 1511/Β΄ /02.05.2018), 

4. την αρ. 2/ΔΝ/οικ.6703/ΥΝ 466/26-1-2018 Εγκύκλιο του Τπουργού Τποδομών και 
Μεταφορών, 

5. την αρ. 6/Δ11/οικ.82/28-3-2018 Εγκύκλιο του Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών, 
6. το από 2020-10-09 & ώρα:10:05:27 ηλεκτρονικό ϋγγραφο αποτελεςμϊτων τησ ηλεκτρονικόσ 

κλόρωςησ, για την ανϊδειξη των τεχνικών υπαλλόλων ωσ μϋλη (τακτικϊ και 
αναπληρωματικϊ) τησ επιτροπόσ διαγωνιςμού του ϋργου. 

Προτεύνεται 
Η ςυγκρότηςη τησ επιτροπόσ διαγωνιςμού του ϋργου: «Παρεμβϊςεισ βελτύωςησ τησ 
ενεργειακόσ αποδοτικότητασ ςε Δημοτικϊ Κτύρια του Δόμου Κορυδαλλού» ςυνολικόσ 
δαπϊνησ 939.000,00€, που εμπύπτει ςτισ διαδικαςύεσ ςύναψησ δημόςιων ςυμβϊςεων 
ϋργων τησ περύπτωςησ α΄ τησ παρ. 8, του ϊρθρου 221, του Ν.4412/2016, αποτελούμενη 
από τουσ παρακϊτω: 
 

Α/
Α 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΙΔΙΟΣΗΣΑ 

1 ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ 
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών - Γ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑ - 
ΑΓΙΟΤ Ι. ΡΕΝΣΗ  
τηλ.: 2132075217 - e mail:  nmhtrop@gmail.com 

2 ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΚΚΑ 

ΣΕ Σοπογρϊφων Μηχανικών - Γ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑ - 
ΑΓΙΟΤ Ι. ΡΕΝΣΗ 
τηλ.: 2132123501 - e mail: dpoleodomia@nikaia-
rentis.gov.gr  

3 
ΑΝΔΡΟΤΛΛΑ 
ΦΑΣΖΗΓΕΩΡΓΙΟΤ 

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών - Γ ΔΗΜΟ 
ΠΕΡΑΜΑΣΟ  
 
τηλ.: 2132037228 -  e mail: texniki@perama.gr  

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΙΔΙΟΣΗΣΑ 

1 ΖΩΗ ΚΟΤΡΟΤΝΑΚΟΤ 

ΠΕ Αγρονόμων Σοπογρϊφων Μηχανικών - Γ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΣΗΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩ & ΝΗΩΝ 
τηλ.: 213 2073752 - e mail: 
zkourounakou@patt.gov.gr  

2 ΕΙΡΗΝΗ ΡΗΓΟΠΟΤΛΟΤ 

ΣΕ Μηχανολόγων Μηχανικών - Γ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑ - 
ΑΓΙΟΤ Ι. ΡΕΝΣΗ  
τηλ.: 2132075245 - e mail:  
irenrigopoulou@yahoo.gr  

3 

 

ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ ΚΑΡΡΑ 
 

ΣΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Γ ΔΗΜΟ 
ΠΕΙΡΑΙΩ  
τηλ.:  2104527317 - e mail: 
epitheorisi@pireasnet.gr Γ 
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Πρόεδροσ τησ επιτροπόσ ορύζεται ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΠΕ Μηχανολόγων  
Μηχανικών - Γ 
 
Αναπληρωτόσ Προϋδρου τησ επιτροπόσ ορύζεται η κ. ΖΩΗ ΚΟΤΡΟΤΝΑΚΟΤ ΠΕ Αγρονόμων 
Σοπογρϊφων Μηχανικών – Γ. 
 
Γραμματϋασ τησ Επιτροπόσ προτεύνεται η κ. ΚΑΜΠΟΤΡΑΚΗ ΑΝΣΩΝΙΑ - ΔΕ - Σεχνικών 
Δομικών Έργων. 
 
Η Επιτροπό διαγωνιςμού παραμϋνει ςε ιςχύ ϋωσ την ολοκλόρωςη του ϋργου τησ.  
Παρακαλούμε για τη λόψη τησ ςχετικόσ απόφαςησ. 
Η παρούςα απόφαςη να κοινοποιηθεύ ςτα ανωτϋρω μϋλη του οργϊνου. 
 
 
 
 

Ο Προώςτϊμενοσ 
Δ/νςησ Σ.Τ. 

Ο Aντιδόμαρχοσ 

  
. τεργιόπουλοσ Δημόπουλοσ Γεώργιοσ 
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2) Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο: 

 

 Ρνπ άξζξνπ 72 παξ.1 ηνπ Λ.3852/2010: «Η νηθνλνκηθή επηηξνπή είλαη όξγαλν παξαθνινύζεζεο 
θαη ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. Δηδηθόηεξα έρεη ηηο αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο: 

[…]ε) κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο, θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο, ζπληάζζεη ηε 

δηαθήξπμε, δηεμάγεη θαη θαηαθπξώλεη όιεο ηηο δεκνπξαζίεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα 
ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνπξαζηώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, 

από κέιε ηεο, δεκνηηθνύο ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο». 
 Ρεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 221, ηνπ Λ.4412/2016  (ΦΔΘ Α΄147/2016) [«Γεκόζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), νξίδεηαη 

όηη: «Με απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζπγθξνηνύληαη γλσκνδνηηθά όξγαλα γηα ζπγθεθξηκέλε 
ζύκβαζε ή πεξηζζόηεξεο ή ζε εηήζηα βάζε γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ε αλαζέηνπζα αξρή. Η 

ύπαξμε νξγάλσλ ζε εηήζηα βάζε δελ απνθιείεη ηε ζπγθξόηεζε νξγάλνπ ζπγθεθξηκέλεο/σλ 
ζύκβαζεο ή ζπκβάζεσλ. Δθόζνλ ηα όξγαλα ζπγθξνηνύληαη ζε εηήζηα βάζε, νη δηαδηθαζίεο ζύλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί εληόο ηνπ έηνπο, ζπλερίδνληαη θαη 
νινθιεξώλνληαη από ην ίδην όξγαλν. ηελ πεξίπησζε ηεο δηελέξγεηαο ζπγθεληξσηηθώλ αγνξώλ από 

ΚΑΑ, ηα αληίζηνηρα γλσκνδνηηθά όξγαλα ζπγθξνηνύληαη κε απόθαζή ηνπο. Με ηηο απνθάζεηο ηεο 

παξνύζαο δύλαληαη λα ζπγθξνηνύληαη θαηά πεξίπησζε θαη έθηαθηεο επηηξνπέο ή νκάδεο εξγαζίαο γηα 
ηελ αληηκεηώπηζε εηδηθώλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο. Οη απνθάζεηο 

ζπγθξόηεζεο ησλ γλσκνδνηηθώλ νξγάλσλ θνηλνπνηνύληαη ζηα κέιε απηώλ θαη ηνπο θνξείο από ηνπο 
νπνίνπο απηά πξνέξρνληαη»]. 

 Ρεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 221, ηνπ Λ.4412/2016, νξίδεηαη όηη: [«Γηα ηε ζπγθξόηεζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο 
ηνπ λ. 2690/1999 «Κώδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο», εθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ σο 

άλσ λόκνπ»]. 
 Ρν άξζξν 221 παξ.8α Λ. 4412/16, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 

79 ηνπ Λ. 4530/18) Ρεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 8, ηνπ άξζξνπ 221, ηνπ Λ.4412/2016: 
[10. Σν εδάθην α' ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Όηαλ σο θξηηήξην αλάζεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα, από νηθνλνκηθή άπνςε, 
πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο θαη ε εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ δελ ππεξβαίλεη ην 

1.000.000 επξώ, ρσξίο λα ζπλππνινγίδεηαη ην θνλδύιην ηνπ ΦΠΑ, ε επηηξνπή δηαγσληζκνύ 
απνηειείηαη από ηξεηο (3) ηερληθνύο ππαιιήινπο, θαηεγνξίαο ΠΔ ή TE, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, 

εγγεγξακκέλνπο ζην κεηξών ηεο πεξίπησζεο ε' ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, κε εκπεηξία, ηερληθή 

εμεηδίθεπζε θαη εηδηθόηεηεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηηο ππό αλάζεζε θαηεγνξίεο εξγαζηώλ θαη πνπ 
νξίδνληαη από ην αξκόδην όξγαλν κεηά από θιήξσζε»]. 

 Ρεο πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξ. 8, ηνπ άξζξνπ 221, ηνπ Λ.4412/2016: [«πληζηάηαη θαη ηεξείηαη 
ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκώλ Μεηξών Μειώλ Δπηηξνπώλ Γηαδηθαζηώλ ύλαςεο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ Έξγσλ, Μειεηώλ, Σερληθώλ θαη Λνηπώλ πλαθώλ Δπηζηεκνληθώλ Τπεξεζηώλ (ΜΗ.Μ.Δ.Γ.) 

ην Μεηξών απηό εγγξάθνληαη ηερληθνί ππάιιεινη όισλ ησλ αλαζεηνπζώλ αξρώλ ή αλαζεηόλησλ 
θνξέσλ, ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρώλ θαη ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ξπζκίδνληαη νη όξνη, νη πξνϋπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ 
εγγξαθή ζην Μεηξών, ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο θαη ηήξεζεο ηνπ Μεηξώνπ, ηα θαζήθνληα ησλ 

εγγεγξακκέλσλ, ηα πεηζαξρηθά αδηθήκαηά ηνπο θαη θάζε άιιν ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ αλαγθαίν 
ζέκα»]. 

 Ρελ παξ. 10, ηνπ άξζξνπ 221, ηνπ Λ.4412/2016, όπνπ νξίδεηαη όηη:  

[«Πξηλ από ηηο θιεξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 8 πξνεγείηαη ε δεκνζηνπνίεζε ησλ 
ζηνηρείσλ ηεο ζύκβαζεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, 

Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ. Η θιήξσζε δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά κε βάζε ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα 
θιεξώζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ παξόληνο, κεηαμύ ησλ ηερληθώλ ππαιιήισλ ηνπ 

κεηξώνπ ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ παξόληνο ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

κε βάζε ηελ έδξα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηα αληίζηνηρα πξνζόληα ηεο 
παξαγξάθνπ 8 ηνπ παξόληνο θαηά πεξίπησζε. Άξλεζε εθηέιεζεο ησλ θαζεθόλησλ ζπληζηά 

πεηζαξρηθό αδίθεκα ηνπ ππαιιήινπ θαη δηώθεηαη θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. Καηά ηα ινηπά 
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4024/2011 (Α΄ 226)»]. 

 Ρεο ππ’ αξ. ΓΛΠ/61034/ΦΛ466/04.12.2017 (ΦΔΘ αξ. 4841/29-12-2017 ηεύρνο Β΄), 
απόθαζε ηνπ πνπξγνύ πνδνκώλ θαη Κεηαθνξώλ, όπσο ηξνπ/θε κε ηελ ππ’ αξ. 

ΓΛΠ/ΝΗΘ.21137/ΦΛ466/15.03.2018 (ΦΔΘ 1511/Β΄/02.05.2018) κε ζέκα: [«Καηάξηηζε, 

ηήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξώνπ κειώλ επηηξνπώλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
έξγσλ, κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ (ΜΗ.Μ.Δ.Γ.) 

ηεο παξ. 8.ε ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016. Ιδηαίηεξα, ζηα άξζξα 4.3 θαη 4.4 ηεο ίδηαο απόθαζεο 
νξίδεηαη όηη: 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-221-%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E/
http://dimosnet.gr/blog/laws/?????-79-?????????-???????-??-???-??????/
http://dimosnet.gr/blog/laws/?????-79-?????????-???????-??-???-??????/
http://dimosnet.gr/blog/laws/?????-79-?????????-???????-??-???-??????/
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art118_6
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_8_h
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_8
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«3. Ωο πξόεδξνη ησλ επηηξνπώλ ησλ παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 νξίδνληαη κέιε 

θαηεγνξίαο ΠΔ Μεραληθώλ».  
 ηελ αξ. 2/ΓΛΠ/νηθ.6703/ΦΛ 466/26-1-2018 Δγθύθιην ηνπ πνπξγνύ πνδνκώλ θαη 

Κεηαθνξώλ, 
 ηελ αξ. 6/Γ11/νηθ.82/28-3-2018 Δγθύθιην ηνπ πνπξγνύ πνδνκώλ θαη Κεηαθνξώλ, 

 ην από 2020-10-09 & ώξα:10:05:27 ειεθηξνληθό έγγξαθν απνηειεζκάησλ ηεο 

ειεθηξνληθήο θιήξσζεο, γηα ηελ αλάδεημε ησλ ηερληθώλ ππαιιήισλ σο κέιε (ηαθηηθά θαη 
αλαπιεξσκαηηθά) ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ 

Γεληθά θαηά ηε ζπγθξόηεζε ησλ επηηξνπώλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Έξγσλ, Μειεηώλ θαη 

Παξνρήο Σερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ Δπηζηεκνληθώλ Τπεξεζηώλ, ζηελ ζρεηηθή απόθαζε σο πξόεδξνο ζα 

νξίδεηαη ν έρσλ ηελ πςειόηεξε βαζκίδα ησλ Παξαξηεκάησλ ΙΙ θαη ΙΙΙ ηεξνύκελεο ηεο πξόβιεςεο ησλ παξ. 

2 θαη 3»], 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Ξαξεκβάζεηο 

βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο ζε Γεκνηηθά Θηίξηα ηνπ Γήκνπ Θνξπδαιινύ», 

ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο 939.000,00€ θαη ιόγσ ηνπ όηη ε ζπλνιηθή δαπάλε δελ 

ππεξβαίλεη ην 1.000.000 €, ζα πξέπεη ε πεξεζία λα πξνβεί ζηελ ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνύ. 

 
 Η Οηθ. Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξό ηεο, έιαβε ππόςε ηεο ηα πξναλαθεξόκελα, γλσξίδνληαο θαη ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72 & 75 ηνπ Λ. 3852/10 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε. 

 

ΝΚΝΦΩΛΑ  ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ 
 

Ρελ ζπγθξόηεζε επηηξνπήο Ηιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ : «Ξαξεκβάζεηο βειηίσζεο ηεο 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο ζε Γεκνηηθά Θηίξηα ηνπ Γήκνπ Θνξπδαιινύ», ζπλνιηθήο 

πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο 939.000,00€ πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζησλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 8, ηνπ άξζξνπ 221, ηνπ Λ.4412/2016, απνηεινύκελε από ηνπο 

παξαθάησ: 

 

Α/Α ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΙΔΙΟΣΗΣΑ 

1 ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ 
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών - Γ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑ - 
ΑΓΙΟΤ Ι. ΡΕΝΣΗ  
τηλ.: 2132075217 - e mail:  nmhtrop@gmail.com 

2 ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΚΚΑ 

ΣΕ Σοπογρϊφων Μηχανικών - Γ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑ - 
ΑΓΙΟΤ Ι. ΡΕΝΣΗ 
τηλ.: 2132123501 - e mail: dpoleodomia@nikaia-
rentis.gov.gr  

3 
ΑΝΔΡΟΤΛΛΑ 
ΦΑΣΖΗΓΕΩΡΓΙΟΤ 

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών - Γ ΔΗΜΟ 
ΠΕΡΑΜΑΣΟ  
 
τηλ.: 2132037228 -  e mail: texniki@perama.gr  

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΙΔΙΟΣΗΣΑ 

1 ΖΩΗ ΚΟΤΡΟΤΝΑΚΟΤ 

ΠΕ Αγρονόμων Σοπογρϊφων Μηχανικών - Γ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΣΗΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩ & ΝΗΩΝ 
τηλ.: 213 2073752 - e mail: 
zkourounakou@patt.gov.gr  

2 ΕΙΡΗΝΗ ΡΗΓΟΠΟΤΛΟΤ 
ΣΕ Μηχανολόγων Μηχανικών - Γ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑ - 
ΑΓΙΟΤ Ι. ΡΕΝΣΗ  
τηλ.: 2132075245 - e mail:  irenrigopoulou@yahoo.gr  

3 
 
ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ ΚΑΡΡΑ 

ΣΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Γ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΩ  
τηλ.:  2104527317 - e mail: epitheorisi@pireasnet.gr  

ΑΔΑ: 6ΩΣΛΩΛΩ-ΔΩ5



 

 

 

 
 

 

Ξξόεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ν θ. ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΚΖΡΟΝΞΝΙΝΠ ΞΔ Κεραλνιόγσλ  
Κεραληθώλ - Γ 

 
Αλαπιεξσηήο Ξξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ε θ. ΕΩΖ ΘΝΟΝΛΑΘΝ ΞΔ Αγξνλόκσλ 

Ρνπνγξάθσλ Κεραληθώλ – Γ. 
 

Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο πξνηείλεηαη ε θ. ΘΑΚΞΝΟΑΘΖ ΑΛΡΩΛΗΑ - ΓΔ - Ρερληθώλ Γνκηθώλ 

Έξγσλ. 
 

Ζ Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ παξακέλεη ζε ηζρύ έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο.  
 

 

πληάρζεθε ε παξνύζα απόθαζε θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινπζεί: 
 

 
    Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ                                                                              ΡΑ ΚΔΙΖ    

 

ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΣΝΟΠΑΙΑΠ                                                   ΑΙΔΜΑΛΓΟΗΓΖΠ ΙΑΕΑΟΝΠ (ΡΑΘΡΗΘΝ) 
 

                                                                                      ΘΑΠΗΓΗΑΟΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ (ΡΑΘΡΗΘΝ) 

 
                                                                                      ΚΑΛΝΠΝΠ ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ (ΡΑΘΡΗΘΝ) 

 
                                                                               ΡΕΗΟΗΡΑΠ ΚΗΑΣΑΖΙ(ΡΑΘΡΗΘΝ) 

 

ΑΔΑ: 6ΩΣΛΩΛΩ-ΔΩ5
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