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                                                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                                          
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
    ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Από το πρακτικό της με αριθμ. 10/2021 
    ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                          τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
Αριθμ. Απόφασης: 104/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 Έγκριση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης του έργου “Αναβάθμιση του χώρου 
του πευκοδάσους Μελισσίων μέσω παρεμβάσεων, σύμφωνα με «Διαχειριστική μελέτη περιόδου 2020-
2029 Δημοτικών Αλσυλλίων Δήμου Πεντέλης» ΑΜ:20/2020ΔΠΕ», προϋπολογισμού 137.600€ (συμπ. ΦΠΑ 
24%) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 
του Ν.4782/21. 
 

Σήμερα 27 Απριλίου  έτους 2021  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 9.30΄ π.μ., συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7582/23-4-2021 
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας,  που επιδόθηκε νόμιμα μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με αποδεικτικό  στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ Α/55/11-3-2020), το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13-3-
2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 40/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  163/2020  
(ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του ΥΠ.ΕΣ.,   και την κείμενη νομοθεσία. 

Διαπιστώθηκε απαρτία,  δεδομένου ότι σε  σύνολο  εννέα (9) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση εννέα  
(9) συνολικά μέλη εκ των οποίων εφτά (7) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά  ήτοι:  

 

➢ Ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κα. Λαζή -Αναγνωστοπούλου 
Κωνσταντίνα. 

➢ Ο κ. Τόλιος Νικόλαος αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κο Βιλιώτη Ηλία.  
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Εγγλεζοπούλου Αναστασία. 

 
Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 5ο  θέμα της ημερήσιας 

διάταξης,  έθεσε υπόψη των μελών την από 31/3/2021  εισήγηση  της Διεύθυνσης Πολεοδομίας  που υπογράφεται 
από την Προϊσταμένη κ Ελ. Σπυράκη, τον Προϊστάμενο κ Ι. Ξανθάκο και την Αντιδήμαρχο Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος και έχει ως εξής:   

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης του έργου “Αναβάθμιση του χώρου του 
πευκοδάσους Μελισσίων μέσω παρεμβάσεων, σύμφωνα με «Διαχειριστική μελέτη περιόδου 2020-2029 Δημοτικών 
Αλσυλλίων Δήμου Πεντέλης» ΑΜ:20/2020ΔΠΕ», προϋπολογισμού 137.600€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/21. 

 
Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2019 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 

 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:  

(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος,         Πρόεδρος 1.Λαζή -Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα Τακτικό 
Μέλος 

2. Κοσμοπούλου Αναστασία,              Αντιπρόεδρος 2. Βιλιώτης Ηλίας                                        Τακτικό 

Μέλος 

3. Μαρκαντώνη Φωτεινή,                    Τακτικό Μέλος  

4. Παλαιοδήμος Άγγελος                   Τακτικό Μέλος  

5. Κρανιώτης Παναγιώτης                  Τακτικό Μέλος  

6. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης   Τακτικό Μέλος  

7. Φειδοπιάστης Αντώνης                   Τακτικό Μέλος  

8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης               Αναπλ. Μέλος  

9. Τόλιος Νικόλαος,                           Αναπλ. Μέλος  
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3) Τα στοιχεία του φακέλου και την προεκτιμώμενη τιμή του έργου  
4) Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/21. 
5) Την υπ΄ αριθμ. 48/2021  Απόφαση Ο.Ε. ακύρωσης κλήρωσης μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού δημόσιας 
σύμβασης του έργου θέματος, λόγω διαγραφής μέλους της από το Μητρώο (Μη. Μ.Ε.Δ.) 
6) Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5281/16.03.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα Μη. Μ.Ε.Δ. επιβεβαίωσης ακύρωσης της κλήρωσης με 
ταυτότητα: mimed-ecb-a-2-id-aa-8383-eba-2021-01-05-12:00:00.000000. 
 
καθώς και την παρ. 8 του αρ. 108 του Ν.4782/2021 (36Α) σύμφωνα με το οποίο: Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν 
των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα: 
α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο 
βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) 
τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, 
εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ’, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό 
ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό. Κατ’ 
εξαίρεση, αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής, τούτη δύναται είτε να αιτηθεί την υπόδειξη ορισμού 
μελών από το Δημόσιο, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), εγγεγραμμένων στο μητρώο της 
περ. η’ της παρούσας είτε να προσφύγει στην διενέργεια κλήρωσης μεταξύ των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελών 
Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων (Μη. Μ.Ε.Δ.). Στις εργασίες της επιτροπής μπορεί να 
παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, 
από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις. 

Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών προϋπολογισμού χαμηλότερου του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, 
στις οποίες κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής, η 
επιτροπή διαγωνισμού δύναται να αποτελείται από υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής, ένας εκ των οποίων είναι 
υποχρεωτικά τεχνικός εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων 
Έργων (Μη. Μ.Ε.Δ.). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Εισηγούμαστε τον ορισμό των μελών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης του έργου θέματος 
ως εξής: 
 

➢ Ξανθάκο Ιωάννη, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, Προϊστάμενο Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος 
του Δήμου Πεντέλης ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Χρηστίδη Αναστάσιο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊστάμενο 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης 

➢ Σκλήρης Φώτιος, Τοπογράφος Μηχανικός, Προϊστάμενος τμήματος Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Δνσης 
Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την Βασιλάκου Παναγιώτα, Πολιτικό 
Μηχανικό υπάλληλος της ίδιας διεύθυνσης. 

➢ Όλγα Δουκάκου, Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομίας της Δνσης Πολεοδομίας 
Περιβάλλοντος, με αναπληρώτρια την Ταμπακάκη Αριστέα, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη Τμήματος  

 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη  την εισήγηση θέματος, μετά από διαλογική συζήτηση που 

περιέχεται στα επίσημα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης   και  έχοντας υπόψη: 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .  

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α΄ 133)  

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019  (ΦΕΚ Α΄134). 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄139).   

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄197).   

⎯ Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020). 

⎯ Το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

⎯ Τις  υπ’ αρ.  40/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/2020  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) ) και 426/2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4)   Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 

⎯ Τα στοιχεία του φακέλου και την προεκτιμώμενη τιμή του έργου  

⎯ Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του 
Ν.4782/21. 

⎯ Την υπ΄ αριθμ. 48/2021  Απόφαση Ο.Ε. ακύρωσης κλήρωσης μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 
δημόσιας σύμβασης του έργου θέματος, λόγω διαγραφής μέλους της από το Μητρώο (Μη. Μ.Ε.Δ.) 

⎯ Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5281/16.03.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα Μη. Μ.Ε.Δ. επιβεβαίωσης ακύρωσης της 
κλήρωσης με ταυτότητα: mimed-ecb-a-2-id-aa-8383-eba-2021-01-05-12:00:00.000000. 

⎯ Καθώς και την παρ. 8 του αρ. 108 του Ν.4782/2021 (36Α). 
 
 
 

 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
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Με ψήφους 8 υπέρ – 1 κατά  
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου  κ. Φειδοπιάστη Αντώνη 

 
Εγκρίνει  τον ορισμό των μελών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης του έργου θέματος 
ως εξής: 
 

➢ Ξανθάκο Ιωάννη, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, Προϊστάμενο Δ/νσης Πολεοδομίας και 
Περιβάλλοντος του Δήμου Πεντέλης ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Χρηστίδη Αναστάσιο, Αρχιτέκτονα 
Μηχανικό, Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης 

 
➢ Σκλήρης Φώτιος, Τοπογράφος Μηχανικός, Προϊστάμενος τμήματος Χωροταξίας και Πολεοδομίας, 

Δνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την Βασιλάκου Παναγιώτα, 
Πολιτικό Μηχανικό υπάλληλος της ίδιας διεύθυνσης. 

 
➢ Όλγα Δουκάκου, Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομίας της Δνσης 

Πολεοδομίας Περιβάλλοντος, με αναπληρώτρια την Ταμπακάκη Αριστέα, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη 
Τμήματος  

 
 
         Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 104/2021 
 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
                                    
                               Η  Πρόεδρος 
                  της Οικονομικής Επιτροπής 

            
 
               Τα Μέλη 

                      
 
 

                          Κεχαγιά  Δήμητρα 
 

 

1. Κοσμοπούλου Αναστασία 

2. Μαρκαντώνη Φωτεινή  

3. Παλαιοδήμος Άγγελος 

4. Κρανιώτης Παναγιώτης 

5. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης  

6. Φειδοπιάστης Αντώνης 

7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

8. Τόλιος Νικόλαος. 

 
                       Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 

                               Η  Δήμαρχος 
                                                      
                             Κεχαγιά  Δήμητρα 
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