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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

54/2020 
από το πρακτικό της 9ης/29.04.2020  

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

Θέμα 4ο : Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημοσίας Σύμβασης 

του Έργου: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» Δήμου Αγιάς προϋπολογισμού 

350.000,00€ πλέον ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα Τετάρτη 29.04.2020, ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 

3455/25.04.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 

και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87). 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος1 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 

3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Αναστασίου Ιωάννης2, αναπληρωματικό μέλος  6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’). 

                                                 
1 Όσα είπε ο κ. Αναστασίου κατά την αποχώρησή του δείχνουν την υποκριτική στάση του και τη δήθεν διάθεσή του για 

συνεργασία. Στην προηγούμενη συνεδρίαση μου τέθηκαν πολλές ερωτήσεις για ένα θέμα που έχει συζητηθεί επανειλημμένα και 

με κάθε λεπτομέρεια. Προσπάθησα και απάντησα στις περισσότερες τονίζοντας την ουσία, που είναι ότι με τις αποφάσεις της η 

οικονομική επιτροπή εξασφάλισε τα συμφέροντα του Δήμου και τον Δημοτών. 
2 Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα και αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης αποστέλλοντας στη 

συνέχεια την παρακάτω δήλωση: «Πριν την έναρξη της συζήτησης για την ημερήσια διάταξη εγκάλεσα τον Δήμαρχο και πρόεδρο 

της Οικονομικής Επιτροπής διότι στην προηγούμενη συνεδρίαση (συνεδρίαση της 15/4/2020) μας απάντησε ψευδώς σε ερωτήσεις 

επί των θεμάτων εκείνης της ημέρας. Αντί να απαντήσει ως όφειλε, μου επιτέθηκε προσωπικά με υβριστικούς και χυδαίους 

χαρακτηρισμούς που δεν αρμόζουν στην θέση που του έχουν εμπιστευτεί οι συνδημότες και μάλιστα πρόσφατα. Για τον λόγο αυτό 

αποχώρησα από την συνεδρίαση, βαθιά προβληματισμένος για ακόμη μια φορά για τον άνθρωπο που διοικεί αυτόν τον τόπο επί 

τόσα χρόνια». 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
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Θέμα 4ο : Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημοσίας Σύμβασης 

του Έργου: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» Δήμου Αγιάς προϋπολογισμού 

350.000,00€ πλέον ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)»: «1.Στο πλαίσιο των διαδικασιών 

σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα από φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά 

όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες 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 ανταγωνιστική 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,  

ζ) 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 

η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται 

ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής. 

2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη (συμπεριλαμβανομένης της 

βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη 

(π.χ επί της βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. 

Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων». 

 

Σύμφωνα δε με το άρθρο 221, παρ. 3, 4 και 6 του Ν.4412/16: «3. 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. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε 

ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, 

συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών 

αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της 

παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την 

αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι αποφάσεις συγκρότησης των 

γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται. 

4. 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… 

6. 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». 

 

Επιπλέον, στην παρ. 7 του άρθρου 221 αναφέρεται ότι: «Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του 

παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344». Σύμφωνα όμως με 

την παρ. 6 του άρθρου 379 του Ν.4412/2016, σχετικά με το Μη.Π.Υ.Δη.Συ.: «Η ισχύς του πρώτου εδαφίου 

της παραγράφου 4 του άρθρου 344 αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του 

δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου». 

 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
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Ειδικότερα, στην περ. (α) και (η) της παρ. 8 του άρθρου 221 αναφέρεται ότι για τις 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 και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, η επιτροπή 

διαγωνισμού αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής που είναι εγγεγραμμένοι 

στο μητρώο της περίπτωσης η ' της παρούσας παραγράφου και που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά 

από κλήρωση. 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, 

…. η) Συνιστάται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών 

(Μη.Μ.Ε.Δ.) Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται τεχνικοί υπάλληλοι όλων των αναθετουσών αρχών ή 

αναθετόντων φορέων, των Ανεξάρτητων Αρχών και της Βουλής των Ελλήνων. Με απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εγγραφή 

στο Μητρώο, η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου, τα καθηκόντων των εγγεγραμμένων, τα 

πειθαρχικά αδικήματα τους και κάθε άλλο σχετικά με τα παραπάνω αναγκαίο θέμα». 

 

Επίσης, στην παρ. 10, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016, ορίζεται ότι: «Πριν από τις κληρώσεις που 

προβλέπονται στις παραγράφους 8 και 9 προηγείται η δημοσιοποίηση των στοιχείων της σύμβασης, στην 

ιστοσελίδα του κυρίου του έργου και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η κλήρωση 

διενεργείται υποχρεωτικά με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 

118 του παρόντος, μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του μητρώου της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 8 του 

παρόντος σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με βάση την έδρα της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι διαθέτουν 

τα αντίστοιχα προσόντα της παραγράφου 8 ή 9 του παρόντος κατά περίπτωση. Άρνηση εκτέλεσης των 

καθηκόντων συνιστά πειθαρχικό αδίκημα του υπαλλήλου και διώκεται κατά τις οικείες διατάξεις. Κατά τα 

λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226)». 

 

Στις 29-12-2017 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/17 

Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841 Β΄): «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία 

του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016».  Στο άρθρο 10 της εν λόγω Υ.Α. διευκρινίζεται ότι: «2. Η λειτουργία του Μητρώου αρχίζει 

ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι την 29/01/2018».  

 

Ιδιαίτερα, στα άρθρα 4.3 και 4.4 της ίδιας απόφασης ορίζεται ότι: 

«3. Ως πρόεδροι των επιτροπών των παρ. 8 και 9 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 ορίζονται μέλη κατηγορίας 

ΠΕ Μηχανικών».  

4. Γενικά κατά τη συγκρότηση των επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Έργων, Μελετών 

και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, στην σχετική απόφαση ως πρόεδρος 

θα ορίζεται ο έχων την υψηλότερη βαθμίδα των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ τηρούμενης της πρόβλεψης των παρ. 

2 και 3». 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010: «Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης 

και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […] ε) με 

την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 

κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών 

και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους 

υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες». Οι δε ακριβείς αρμοδιότητες της Επιτροπής ορίζονται με σαφήνεια 

στις διατάξεις του άρθρου 221, παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016. 

 

Με την με αριθμό 50/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τη 

δημοπράτηση του έργου: Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» Δήμου Αγιάς. 

 

Από τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης προέκυψαν οι τεχνικοί υπάλληλοι για την επιλογή των 

μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» 

Δήμου Αγιάς, όπως αναγράφονται στο από 23/04/2020 ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσμάτων κλήρωσης. Η 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art118_6
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art118_6
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_8_h
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_8
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_9
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εκτύπωση του αποτελέσματος της κλήρωσης αποτελεί δικαιολογητικό της απόφασης συγκρότησης 

επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. (άρθρο 5.4 της αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 απόφασης του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών, ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τεύχος Β΄).    

 

Κατόπιν των παραπάνω, εισηγούμαι: 

 

Α. Να συγκροτήσετε την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημοσίας 

Σύμβασης του Έργου: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» Δήμου Αγιάς  

προϋπολογισμού 350.000,00  πλέον ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία αποτελείται από τους κάτωθι τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, 

με τους αναπληρωτές τους: 

 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1.  ΛΟΥΚΙΑ ΓΙΑΛΟΥΡΗ 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας, ΠΕ 

Πολιτικών Μηχανικών 

2.  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΣΙΑΚΑΣ ΕΥΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

3.  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΥΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

 Αναπληρωματικά Μέλη Ιδιότητα 

4.  ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΑΒΟΥΤΑ ΕΥΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

5.  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ ΕΥΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

6.  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΚΟΦΙΚΗΣ ΕΥΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

 

Πρόεδρος της επιτροπής να οριστεί η ΛΟΥΚΙΑ ΓΙΑΛΟΥΡΗ, τεχνικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ 

Πολιτικών Μηχανικών. 

Αναπληρώτρια Πρόεδρος της επιτροπής να οριστεί η ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΑΒΟΥΤΑ, τεχνικός υπάλληλος 

κατηγορίας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 

 

Β. Να ορίσετε τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, όπως αυτές αναφέρονται με σαφήνεια στις διατάξεις του 

άρθρου 221, παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016. 

 

Γ. Να ορίσετε τη θητεία της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημοσίας 

Σύμβασης του Έργου: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» Δήμου Αγιάς μέχρι την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών της σύναψης σύμβασης. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

- τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/16 (Α΄ 147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», 

- την υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/17 (Β΄ 4841) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών: 

«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

(Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016», 

- την αρ. 2/ΔΝΣ/οικ.6703/ΦΝ 466/26-1-2018 Εγκύκλιο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, 

- την υπ’ αριθμ. 6/Δ11/οικ.82/28-3-2018 Εγκύκλιο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, 

- την υπ’ αριθμ. 50/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Καθορισμός 

όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή 

καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγιάς”», 

- το από 23/04/2020 ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την ανάδειξη 

των τεχνικών υπαλλήλων ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) της επιτροπής διαγωνισμού του 

έργου, 

- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

Αποφασίζουμε  κατά πλειοψηφία  

 
Α. Συγκροτούμε την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημοσίας Σύμβασης 

του Έργου: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» Δήμου Αγιάς  προϋπολογισμού 

350.000,00€  πλέον ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής, η οποία αποτελείται από τους κάτωθι τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, με τους 

αναπληρωτές τους: 

 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1.  ΛΟΥΚΙΑ ΓΙΑΛΟΥΡΗ 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας, ΠΕ 

Πολιτικών Μηχανικών 

2.  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΣΙΑΚΑΣ ΕΥΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

3.  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΥΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

 Αναπληρωματικά Μέλη Ιδιότητα 

4.  ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΑΒΟΥΤΑ ΕΥΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

5.  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ ΕΥΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

6.  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΚΟΦΙΚΗΣ ΕΥΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

 

Πρόεδρος της επιτροπής να ορίζετε η ΛΟΥΚΙΑ ΓΙΑΛΟΥΡΗ, τεχνικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ 

Πολιτικών Μηχανικών. 

Αναπληρώτρια Πρόεδρος της επιτροπής ορίζετε η ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΑΒΟΥΤΑ, τεχνικός υπάλληλος 

κατηγορίας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 

 

Β. Ορίζουμε τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, όπως αυτές αναφέρονται με σαφήνεια στις διατάξεις του 

άρθρου 221, παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016. 
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Γ. Ορίζουμε τη θητεία της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημοσίας 

Σύμβασης του Έργου: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» Δήμου Αγιάς μέχρι την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών της σύναψης σύμβασης. 

 

Καταψήφισε ο Ιωάννης Αγγελάκας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 54/2020. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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