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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 30ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις οικ. 24616/14.12.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο έξι επτά είναι παρόντα
πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Σερέτη Χριστίνα, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3. Καλούδης Κων/νος, 4.
Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά μέλη, 5. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1.
Μπασούρης Μαρίνος, 2. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 3. Ανύπας Γεώργιος, 4. Αναγνώστου Ιωάννης,
τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ. Κατσάρης, Λαλλάς, Μπελιάς,
Πεταχτή, Διακομιχάλης και Συρίγου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 382/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και διενέργειας και επιτροπής ενστάσεων για τη
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού μελέτης υπηρεσιών για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης
περιουσίας του Δήμου» (Α.Μ. 71/2018).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σερέτη, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την ανάγκη
να συζητηθεί το θέμα που αφορά στην συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και διενέργειας και επιτροπής
ενστάσεων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού μελέτης υπηρεσιών για την «Ασφάλιση κινητής και
ακίνητης περιουσίας του Δήμου» (Α.Μ. 71/2018) εκτός ημερησίας διατάξεως.

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κατσάρης, που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας
διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.24691/2018 έγγραφο της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κουβελέτσου, 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 διεξαγωγή συνοπτικού
διαγωνισμού για την υπηρεσία

με τίτλο: «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου»

Α.Μ.: 71 /2018, ως ακολούθως:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.

ΛΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ.

ΒΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ4 ΑΡΧΙΤ.ΜΗΧΑΝ

2.

ΚΕΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3.

ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΟΝΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Πρόεδρος προτείνεται ο κ. ΛΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται
από την κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.
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Για την διευκόλυνση λειτουργίας της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας Ν. 2690/1999, προτείνεται ως Γραμματέας ο κ. Κελέσης Νικόλαος και αναπληρωτής ο κ.
Βακάλης Χρήστος.
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.
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 την διεξαγωγή συνοπτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου»
Α.Μ. 71 /2018, ως ακολούθως:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.

ΛΟΥΪΖΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΦΡΥΣΙΡΑ ΜΑΡΙΑ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2.

ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ26 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3.

ΜΕΣΣΗΝΗ ΕΥΤΕΡΠΗ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Πρόεδρος προτείνεται ο κ. ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
αναπληρώνεται

από την κ. ΦΡΥΣΙΡΑ ΜΑΡΙΑ.

Για την διευκόλυνση λειτουργίας της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας Ν. 2690/1999, προτείνεται ως Γραμματέας η κα. Λουϊζου Ευτυχία και αναπληρώτρια η κα.
Κωστοπούλου Βάϊα.
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 άρθρο 24
του Ν. 3613/07
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Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Συγκροτεί Επιτροπή αξιολόγησης και διενέργειας για την διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού για την
υπηρεσία με τίτλο: «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου» Α.Μ.: 71 /2018, ως
ακολούθως:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.

ΛΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ.

ΒΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ4 ΑΡΧΙΤ.ΜΗΧΑΝ

2.

ΚΕΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3.

ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΟΝΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Πρόεδρος ορίζεται ο κ. ΛΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
αναπληρώνεται από την κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.
Για την διευκόλυνση λειτουργίας της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας Ν. 2690/1999, προτείνεται ως Γραμματέας ο κ. Κελέσης Νικόλαος και αναπληρωτής ο κ.
Βακάλης Χρήστος.
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.
3. συγκροτεί Επιτροπή ενστάσεων για την διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:
«Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου» Α.Μ. 71 /2018, ως ακολούθως:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.

ΛΟΥΪΖΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΦΡΥΣΙΡΑ ΜΑΡΙΑ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2.

ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ26 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3.

ΜΕΣΣΗΝΗ ΕΥΤΕΡΠΗ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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Πρόεδρος ορίζεται ο κ. ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
αναπληρώνεται

από την κ. ΦΡΥΣΙΡΑ ΜΑΡΙΑ.

Για την διευκόλυνση λειτουργίας της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας Ν. 2690/1999, προτείνεται ως Γραμματέας η κα. Λουϊζου Ευτυχία και αναπληρώτρια η κα.
Κωστοπούλου Βάϊα.
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 απόφαση αυτή πήρε αριθμό 382/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 19.12.2018

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
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