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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε 
Τακτική Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, με Τηλεδιάσκεψη -χρήση της υπηρεσίας 
e-presence( www.epresence.gov.gr)-, λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 40ηΠρ./40ηΣυν./22044/17-9-2021 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του 
Προέδρου  
    Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 475/21094/8-9-2021 
απόφαση Δημάρχου, 2) Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος,  3)Σπηλιωτόπουλο 
Βασίλειο, τακτικό μέλος, 4) Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 5) Αλατσίδου Ελένη 
τακτικό μέλος, 6)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 7) Τσουκαλά Παναγιώτη, τακτικό μέλος, 
8)Γρίβα Ελένη, αναπληρωματικό  μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος, Αναμουρλόγλου Χρήστος, 
παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ. 
40ηΠρ./40ηΣυν./22044/17-9-2021 πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 3ου θέματος προσήλθε η κ. Χατζή Ελένη, τακτικό 
μέλος και αποχώρησε η κ. Γρίβα Ελένη, αναπληρωματικό  μέλος της. 
 Κατά την έναρξη συζήτησης του 9ου θέματος αποχώρησε ο κ. Τσομπάνογλου 
Φώτιος τακτικό μέλος. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 

 
 Ο Πρόεδρος εισάγει το 7o θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά: «Συγκρότηση 
επιτροπής παραλαβής του διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας συμβούλου για την εκπόνηση 
του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ν.Ιωνίας βάσει του άρθρου 
221 του Ν. 4412/16». 
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την με αρ. πρωτ. 22034/17-9-2021 εισήγηση 
του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, η οποία έχει ως ακολούθως: 

 
Βάσει της περ. ιδ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων της 
οικονομικής επιτροπής, ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας 
αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως 
προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου 
για την απευθείας ανάθεση. 
Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 
απαιτείται η συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) και ειδικότερα βάσει των 
οριζομένων της περ. δ της παρ. 11 στο άρθρο 221 αυτού «Όργανα διενέργειας 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» ορίζεται ότι: «Για την παραλαβή του 
αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής 
Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα Εκτέλεσης της Σύμβασης. Εφόσον απαιτούνται ειδικές 
γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα.» 
Παράλληλα, ανάμεσα στις αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών οργάνων, ως αναφέρονται 
στην παρ. 1 του αυτού άρθρου και συγκεκριμένα βάσει της περίπτωσης ζ, προσδιορίζεται 
κατά το στάδιο εκτέλεσης η αρμοδιότητα γνωμοδότησης για κάθε θέμα που ανακύπτει από 
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τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης 
τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου. 
Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου 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..……….» 
Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου 3 
εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των 
οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.» 
Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου 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.» 
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, 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 (A' 226).» Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία 
ανάδειξης των μελών μετά από κλήρωση. 
Για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ν.Ιωνίας κρίνεται σκόπιμη η 
τριμελής σύνθεση αυτής, ήτοι αποτελούμενη από υπαλλήλους που υπηρετούν με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
Για την επιλογή των μελών του εν λόγω οργάνου, με στόχο τη διατύπωση 
εμπεριστατωμένης, τεχνικά άρτιας και αμερόληπτης κρίσης καθώς και τη εξυπηρέτηση του 
δημόσιου συμφέροντος, λήφθηκε υπ’ όψιν το γεγονός ότι διαθέτουν να απαραίτητα 
τυπικά προσόντα που πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις, καθώς και τη σχετική 
εμπειρία για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου. 
Κατόπιν, των ανωτέρω εισηγούμεθα την συγκρότηση τριμελής Επιτροπής παραλαβής 
του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας συμβούλου εκπόνησης του Σχεδίου 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ν.Ιωνίας  βάσει του Ν.4412/16, 
αποτελούμενη από τους: 

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη 
α. Χουτζούμης  Γεώργιος α. Κουσουνής  Άγγελος 
β. Ζαχαράκη Αλεξάνδρα β. Καρλής Νικόλαος 
γ. Αλεξανδροπούλου Αικατερίνη γ. Γιοβάνης Νικόλαος 

 
Κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: 

α)  γνωμοδότηση 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, 

β)  παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων βάσει των οριζομένων στα 

άρθρα 219 & 220, 

γ)  διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου κατά τη διαδικασία παραλαβής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη σύμβαση, 

δ)  σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα ανωτέρω καθώς και: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 221 

 Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 

 Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016 
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. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη 

σχετικής απόφασης με την οποία να:  
 

Συγκροτεί τριμελής Επιτροπή παραλαβής του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης παροχής υπηρεσίας συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ν.Ιωνίας βάσει του Ν. 4412/16, 
αποτελούμενη από τους: 

Επιτροπή παραλαβής διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής 
υπηρεσίας συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ν.Ιωνίας 

 

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη 
α. Χουτζούμης  Γεώργιος α. Κουσουνής  Άγγελος 
β. Ζαχαράκη Αλεξάνδρα β. Καρλής Νικόλαος 
γ. Αλεξανδροπούλου Αικατερίνη γ. Γιοβάνης Νικόλαος 

 
    

Η  ως άνω αναφερόμενη επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
Κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: 

α)  γνωμοδότηση 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, 

β)  παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων βάσει των οριζομένων στα 

άρθρα 219 & 220, 

γ)  διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου κατά τη διαδικασία παραλαβής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη σύμβαση, 

δ)  σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής. 

 
Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές 
καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  
 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της: 
 Την υπ’ αριθμ. 22034/2021 εισήγηση, 
 Τις διατάξεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 22036/2021 εισήγηση.  

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ(Επί των καταμετρηθέντων)  
(Επί παρόντων  ΕΠΤΑ  (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)  

με ψήφους ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΕΡ 
και 

ΕΝΑ (1) ΚΑΤΑ (ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσομπάνογλου Φώτιος) 
 και ΑΠΟΧΗ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης 

 
Συγκροτεί τριμελής Επιτροπή παραλαβής του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης παροχής υπηρεσίας συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ν.Ιωνίας βάσει του Ν. 4412/16, αποτελούμενη από τους: 
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 Επιτροπή παραλαβής διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής 
υπηρεσίας συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ν.Ιωνίας 

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη 
α. Χουτζούμης  Γεώργιος α. Κουσουνής  Άγγελος 
β. Ζαχαράκη Αλεξάνδρα β. Καρλής Νικόλαος 
γ. Αλεξανδροπούλου Αικατερίνη γ. Γιοβάνης Νικόλαος 

 
 
Η  ως άνω αναφερόμενη επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
Κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: 

α)  γνωμοδότηση 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, 

β)  παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων βάσει των οριζομένων στα 

άρθρα 219 & 220, 

γ)  διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου κατά τη διαδικασία παραλαβής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη σύμβαση, 

δ)  σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής. 

     Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΛΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ  

ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

   
 
                                      
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
 

                                                    ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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