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 Συνεδρίαση /01-10-2018 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 193/2018 

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης ανοιχτού , διεθνή, 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού προµήθειας για την «Ενεργειακή αναβάθµιση 

οδοφωτισµού του ∆ήµου Καισαριανής», σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν.4412/2016. 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 30ης/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 1
η
  του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  έτους 2018 

ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα. 11.00π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 

Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 

ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 9272 /27-09-2018   έγγραφη πρόσκληση του 

∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  

των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-

Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 

Ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   

1.Πολυχρονάκης Συµεών  

2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 

5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

6.Καµπάκας Αντώνιος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 4
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη 

των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ. 9260 /27-09-2018 

εισήγηση του κ. Πολυχρονάκη Σ. Αντιδηµάρχου του ∆ήµου  η οποία έχει ως εξής.  

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας                                   
Τ.Κ.:16121 

Τηλ: 213 2010764 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

**** 

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης ανοιχτού, διεθνή, 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας για την «Ενεργειακή αναβάθμιση 

οδοφωτισμού του Δήμου Καισαριανής», σύμφωνα με το άρθρο 221 του 

Ν.4412/2016. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016  

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- Την υπ’ αριθμ. 70 απόφαση της 4ης Συνεδρίας 14/03/2018 με ΑΔΑ (ΨΩ9ΠΩΕΨ-

ΖΨΟ) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής µε θέμα «Λήψη 

απόφασης για την συνομολόγηση Επενδυτικού Δανείου με σκοπό την 

Ενεργειακή Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού του Δήμου Καισαριανής». 

 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να συγκροτήσει την Επιτροπή διενέργειας και 

αξιολόγησης του ανοιχτού, διεθνή, ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας για 

την «Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού του Δήμου Καισαριανής», σύμφωνα 

με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016. 

Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και 11ε του Ν.4412/2016, στις 

αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι ανάμεσα στα άλλα να: 

1) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή 

υποψηφίων,  

2) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη 

συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,  

3) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,  

4) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη 

διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 27/09/2018  

Αριθ. Πρωτ.:   9260                  



αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της 

διαδικασίας,  

5) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία 

ανάθεσης,  

6) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη 

σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης 

τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου και 

7) 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 εκτέλεσης. 

Προτείνεται η Επιτροπή να είναι 3μελής και να απαρτίζεται από τους κάτωθι 

υπαλλήλους: 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

Η Επιτροπή έχει αντικείμενο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού.  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

 

Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  

Οικονοµική  Επιτροπή.  

 

                                        Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                       

Μετά από διαλογική συζήτηση , 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης ανοιχτού , διεθνή, 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού προµήθειας για την «Ενεργειακή αναβάθµιση 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 ΣΩΚΙΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 ΤΣΑΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 



οδοφωτισµού του ∆ήµου Καισαριανής», σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 

ως εξής : 

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ και αναπληρωτής 

του η Χαρίτου Ελιάνα. 

Η Επιτροπή έχει αντικείµενο µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του 

διαγωνισµού.  

 

 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 

. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  

                                                                        2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

                                                                        4. Περρής Ιωάννης 

                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

                                                                        6. Καµπάκας Αντώνιος 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                  Καισαριανή       01/10/2018 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 ΤΣΑΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

2 ΣΩΚΙΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 ΤΑΜΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 


