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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  11ης/2020  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Αρ. αποφάσεως : 182 
 
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021 βάσει του Ν.4412/2016, Άρθρο 221 (παρ. 3, παρ. 4, παρ. 6, 

παρ. 11 / περίπτωση (α), παρ.1 / περίπτωση (η)). 

 Σήμερα την  30η  του μήνα  Δεκεμβρίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και ώρα  14:00,  συνήλθε 

σε τακτική  (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 23904/24-12-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  24-12-2020, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό 

Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr), 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)  το άρθρο 3 της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 

4019/20.09.2020)  τις  υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα 

του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 

δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην τακτική –με τηλεδιάσκεψη 

μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr - συνεδρίαση. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  τριάντα ένα  (31) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς:  

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Δ.Αλεξάκης  

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης  Απών 

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα   21. Η. Βαρυτιμιάδης  30. Ε. Τοκατλίδη   

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη  

Απούσα 

22. Ε. Θέρμου 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης 32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος  33. Α. Γκανά-Ρηγάκη   

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος    

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Α. Βίτσα    

9. Δ. Τσατσαμπάς   18. Ν. Καραγιάννης  27. Α.Γερολυμάτος  

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Μεταβολές:  
-Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των  εξής 

θεμάτων  ως κατεπείγοντα  1. Έκδοση ψηφίσματος κατόπιν  αιτήματος της δημοτικής παράταξης (Πολίτες σε Δράση). 2. 

Έκδοση ψηφίσματος κατόπιν  αιτήματος της δημοτικής παράταξης (Χαϊδάρι Ψηλά). 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί 

αιτήματος της δημοτικής παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση Χαϊδαρίου) Το Δημοτικό Συμβούλιο – ομόφωνα- εγκρίνει: την 

ένταξη του 1
ου

 ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του ως 18
ο
 (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης, εγκρίνει-κατά πλειοψηφία-

την ένταξη του 2
ου

 ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του ως 19
ο
 (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης και εγκρίνει κατά 

πλειοψηφία -την ένταξη του  3
ο
 ΕΗΔ και τη συζήτησή του ως 1

ο
  (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

-Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται ομόφωνα το 3
ο
 (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις: 
- Η Δημοτική Σύμβουλος κ.  Ε. Τοκατλίδη αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη μετά την ψήφιση του 7

ου
 (πλέον) θέματος της 

ημερήσιας διάταξης.  

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ. Κοντογιάννη, προσήλθε – συμμετείχε στη τηλεδιάσκεψη,  κατά την έναρξη συζήτησης  του 

17
ουυ

 (πλέον) θέματος  της ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 12
ο
 (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του 

Σώματος  (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) την από 16.12.2020 εισήγηση της Δ/νσης  Ανθρώπινου Δυναμικού και 

Διοικητικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

 το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με το οποίο: «Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα 

θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου 

οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του», 

 

 το άρθρο 72 «Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου- Τροποποίηση  του Άρθρου 65 του Ν. 3852/2010» του Ν. 

4555/18  (ΦΕΚ 133/ Α/19-7-2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της 

Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. κτλ- 

Πρόγραμμα Κλεισθένης») 

 

 το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» και 

ειδικότερα την παράγραφο 11, περίπτωση (α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου ορίζεται ότι: «….Για την εξέταση 

των προβλεπόμενων ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό 

όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του 

γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία 

ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κτλ), 

 

 την παράγραφο 1,  περίπτωση (η) του ιδίου άρθρου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία, 

ορίζεται ότι: «….γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται 

ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής κατά το στάδια της ανάθεσης και εκτέλεσης», 

 

 την παράγραφο 3,  του ιδίου άρθρου,  σύμφωνα με την οποία,  ορίζεται ότι: «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», 
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 την παράγραφο 4, του ιδίου άρθρου, σύμφωνα με την οποία,  ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου 3 

εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, o αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), 

καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω», 

 

 την παράγραφο 6 του ιδίου άρθρου, σύμφωνα με την οποία,  ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία 

των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2690/1999 «Κώδικας 

Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου», 

 

 την περίπτωση (ε) της παραγράφου 11 του ιδίου άρθρου, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι: «Για την επιλογή 

των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α226)» Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική,   η διαδικασία 

ανάδειξης των μελών μετά από κλήρωση 

 

Λαμβάνοντας  επίσης υπόψη τον κατάλογο των υπηρετούντων στο Δήμο υπαλλήλων ανά κλάδο / ειδικότητα, 

προτείνεται για τις δημόσιες συμβάσεις η συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων προμηθειών και 

υπηρεσιών έτους 2021 ως εξής:  

 

 

 

Ακολούθως  ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

Ο Επικεφαλής της παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση Χαϊδαρίου) κ. Μ. Σελέκος, δήλωσε ότι ψηφίζουν λευκό.  Ο Επικεφαλής 

της παράταξης (Χαϊδάρι Ψηλά) κ. Α. Θεοφίλης, δήλωσε ότι ψηφίζουν λευκό.  Η Δημοτική Σύμβουλος της παράταξης 

(Πολίτες σε Δράση) κ. Α. Βίτσα, δήλωσε ότι ψηφίζουν λευκό.  Ο Επικεφαλής της παράταξης (Δημοτική Αγωνιστική 

Ενωτική Κίνηση ) κ. Κ. Ασπρογέρακας, δήλωσε ότι ψηφίζουν  λευκό. 

Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται 

πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη: 

την από 16.12.2020 εισήγηση της Δ/νσης  Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών  

τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

το άρθρο 221 του Ν.4412/2016,  

τις τοποθετήσεις των Επικεφαλής των παρατάξεων και των συμμετεχόντων δημοτικών Συμβούλων,  

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 .  ΨΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2 .  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΜΕΛΟΣ 

3 .  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΛΟΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

  ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  ΝΙΤΣΟΛΑ ΧΙΟΝΙΑ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΜΕΛΟΣ 

  ΜΠΕΝΤΑ ΓΕΝΟΦΕΒΑ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΛΟΣ 
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Συνεπώς επί συμμετεχόντων (30) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (30) ψηφισάντων, (14) ψήφισαν υπέρ και (16) 

ψήφισαν λευκό, το  Δημοτικό Συμβούλιο,   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

Συγκροτεί  επιτροπή εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων  & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 

γενικών υπηρεσιών για το Έτος 2021, βάσει του Ν.4412/2016, αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και τρία (3) 

αναπληρωματικά μέλη: 

 

 

 

 

Ορίζεται ότι ο Πρόεδρος του συλλογικού οργάνου (επιτροπής) είναι το πρώτο τακτικό μέλος και ο Αναπληρωτής 

Πρόεδρος του συλλογικού οργάνου (επιτροπής) το πρώτο Αναπληρωματικό μέλος (παρ.6, άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 & 

του  άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 ΚΔΔ).  

 

 

 

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  31-12-2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

4 .  ΨΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

5 .  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΜΕΛΟΣ 

6 .  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΛΟΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

  ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  ΝΙΤΣΟΛΑ ΧΙΟΝΙΑ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΜΕΛΟΣ 

  ΜΠΕΝΤΑ ΓΕΝΟΦΕΒΑ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΛΟΣ 

ΑΔΑ: 646ΡΩΗ3-50Ρ


		2021-01-08T14:44:57+0200
	Athens




