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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 23ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 20 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 25371/15.9.2017 πρόσκληση του
κ. Προέδρου που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος Αντιπρόεδρος, 3.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 6. Σερέτη Χριστίνα,
τακτικά μέλη και 7. Καλούδης Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος,
2. Αναγνώστου Ιωάννης και 3. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι
οι υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ. Κατσάρης, Μακρής και Παπακώστα.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 275/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης και διενέργειας και επιτροπής ενστάσεων για τη
διενέργεια της προμήθειας με τίτλο« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΤΖΑΒΕΛΑ

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΝ

Κ.Λ.Π.)

ΥΠΟΕΡΓΟ

¨ΕΡΓΑ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» Α.Μ. : 52/2017
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 6ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.24812/2017 έγγραφο του διευθυντή οικονομικών υπηρεσιών, κ. Κατσάρη, το οποίο έχει ως εξής:
Α. Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 221 του
Ν.4412/2016 τη συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης και διενέργειας για την προμήθεια με τίτλο «
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ Κ.Λ.Π.)
ΥΠΟΕΡΓΟ ¨ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» Α.Μ. : 52/2017
που θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό ως ακολούθως:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.

ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΟΝΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2.

ΒΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΜΗΧΑΪΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

3.

ΛΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Πρόεδρος προτείνεται ο ΛΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται
από την ΚΟΝΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
Η παραπάνω επιτροπή αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 έχει ενδεικτικά
μεταξύ άλλων τις εξής αρμοδιότητες:
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
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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 ανταγωνιστικής 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 και την υπογραφή
της σύμβασης π.χ. παράταση προσφορών και εγγυητικών συμμετοχής σε περίπτωση λήξης τους κατά
τη διάρκεια της αξιολόγησης
ζ) διαχειρίζονται όλα τα θέματα επικοινωνίας με τους υποψήφιους αναδόχους (π.χ. ζητούν
δικαιολογητικά, κοινοποιούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα),
η) συνεργάζονται με την Επιτροπή ενστάσεων γραφειοκρατικά αποστέλλοντάς της όλα τα απαραίτητα
έγγραφα.
Β. Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 221 και το
άρθρο 127 του Ν.4412/2016 την συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο«
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ Κ.Λ.Π.)
ΥΠΟΕΡΓΟ ¨ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» Α.Μ. : 52/2017 ως
ακολούθως:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.

ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ 26 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΚΑΤΣΟΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ

2.

ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΥΪΖΟΥ

ΕΥΤΥΧΙΑ

ΤΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
3.

ΚΕΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΑΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Πρόεδρος προτείνεται ο ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται
από την ΛΑΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ .
Οι επιτροπές ενστάσεων γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον Ν.4412/2016 ενστάσεις και προσφυγές που
υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής.
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το Ν.
4412/2016
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Συγκροτεί Επιτροπή αξιολόγησης και διενέργειας για την προμήθεια με τίτλο «Αποκατάστση παιδικής
χαράς οδού Τζαβέλα (προμήθεια οργάνων κλπ.) υποέργο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας των
περιοχών Αττικής» (Α.Μ. 52/2017) που θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό ως ακολούθως:
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.

ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΟΝΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2.

ΒΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΜΗΧΑΪΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

3.

ΛΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Πρόεδρος ορίζεται ο ΛΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται
από την ΚΟΝΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
Η παραπάνω επιτροπή αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 έχει ενδεικτικά
μεταξύ άλλων τις εξής 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 ανταγωνιστικής 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 και την
υπογραφή της σύμβασης π.χ. παράταση προσφορών και εγγυητικών συμμετοχής σε περίπτωση
λήξης τους κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης
ζ) διαχειρίζονται όλα τα θέματα επικοινωνίας με τους υποψήφιους αναδόχους (π.χ. ζητούν
δικαιολογητικά, κοινοποιούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα),
η) συνεργάζονται με την Επιτροπή ενστάσεων γραφειοκρατικά αποστέλλοντάς της όλα τα
απαραίτητα έγγραφα.

2. Συγκροτεί Επιτροπή ενστάσεων για τη διενέργεια προμήθειας με τίτλο «Αποκατάστση παιδικής χαράς
οδού Τζαβέλα (προμήθεια οργάνων κλπ.) υποέργο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας των περιοχών
Αττικής» (Α.Μ. 52/2017) ως ακολούθως:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.

ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ 26 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΚΑΤΣΟΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ

2.

ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΥΪΖΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΕ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ

3.

ΚΕΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΑΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Πρόεδρος ορίζεται ο ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται
από την ΛΑΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ .
Οι επιτροπές ενστάσεων γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον Ν.4412/2016 ενστάσεις και
προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 275/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΟΡΜΑ- ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 21.9.2017

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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