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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
Οικονομική Επιτροπή 149/2012

               
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 24ης/ 10-12-2012
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 1ο ΕΗΔ: Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού έργων έτους 2013.

Στο  Δημαρχείο  Αγιάς,  σήμερα  Δευτέρα  10  Δεκεμβρίου  2012,  ώρα  9:00πμ., 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτοκόλλου  17282/6-12-2012  έγγραφη πρόσκληση  του  Προέδρου  της,  που 
δημοσιεύθηκε  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  και  γνωστοποιήθηκε  στα  μέλη  της 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία,  καθώς σε σύνολο  επτά (7) 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: 

Παρόντες Απόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 1. Πατσάς Κυριάκος, Αντιπρόεδρος
2. Βόγιας Δημήτριος, Μέλος 2. Βατζιάς Αντίγονος, Μέλος
3. Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μέλος
4. Μπελιάς Αντώνιος, Μέλος
5. Συρακούλης Γεώργιος, Μέλος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός 
υπάλληλος Μπουρνάκας Γιάννης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν  και  παραβρέθηκαν  οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  κ.κ. 
Σπανός Ιωάννης, Παπακώστας Δημήτριος και Γκασδράνης Θεόδωρος.

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Οικονομική Επιτροπή 
αποφάσισε  ομόφωνα,  μετά  από εισήγηση του Προέδρου της  και  σύμφωνα με  τις 
διατάξεις  της παρ.3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, τη συζήτηση του παρακάτω 
θέματος  εκτός  της  ημερήσιας  διάταξης:  «Συγκρότηση  Επιτροπής  Διαγωνισμού 
έργων έτους 2013».

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα εξής:

Θέμα 1ο ΕΗΔ: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού έργων έτους 2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010: «1. 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».
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Σύμφωνα με το  άρθρο 26 του Ν.4024/2011: «Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη  
συγκρότηση  των  συλλογικών  οργάνων  της  διοίκησης  για  τη  διεξαγωγή  δημόσιων 
διαγωνισμών  ή  την  ανάθεση  ή  την  αξιολόγηση,  παρακολούθηση,  παραλαβή  
προμηθειών,  υπηρεσιών  ή  έργων,  δεν  προβλέπεται  η  συμμετοχή  μέλους  μετά  από  
υπόδειξη  από  το  αρμόδιο  προς  τούτο  όργανο  ούτε  η  συμμετοχή  εκ  της  θέσεως  ή  
ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως,  
μεταξύ όλων όσων πληρούν τις  προϋποθέσεις  από το νόμο να συμμετέχουν στο εν 
λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση  
του  συλλογικού  οργάνου  υπηρεσία.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα 
ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως».

Κατ'  εξουσιοδότηση  της  ανωτέρω  διάταξης  δημοσιεύτηκε  η  υπ’  αριθμ. 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 απόφαση  του  Υπουργού  Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης:  «Διενέργεια  της  διαδικασίας  
κληρώσεως  για  τον  ορισμό  μελών των συλλογικών οργάνων  της  διοίκησης  για  τη  
διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση,  
παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’».

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  21  παρ.  1  του  Ν.  3669/2008: «1.  Στα  έργα  συνολικού  
προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., χωρίς να  
συνυπολογίζονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας  
(Φ.Π.Α.),  η  επιτροπή  διαγωνισμού  αποτελείται  από  τρία  υπηρεσιακά  μέλη,  που 
ορίζονται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που διενεργεί τη δημοπρασία. Ένα από 
τα μέλη της επιτροπής ορίζεται ως πρόεδρος. Για την επιτροπή ορίζεται και αριθμός  
αναπληρωματικών  μελών  που  αναπληρώνουν  κατά  τη  σειρά  που  διορίζονται,  
οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Τα  
μέλη της επιτροπής διαγωνισμού μπορεί να ορίζονται για τη διενέργεια περισσότερων 
διαγωνισμών».

Σε εφαρμογή των ανωτέρω η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,  Πολεοδομίας  και 
Περιβάλλοντος διενήργησε την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012 κλήρωση για την 
ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την 
Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων, για τα  έργα συνολικού προϋπολογισμού  μέχρι το 
ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., χωρίς να συνυπολογίζονται τα 
κονδύλια  της  αναθεώρησης  και  του  Φόρου  Προστιθέμενης  Αξίας  (Φ.Π.Α.),  του 
έτους  2013.  Τα ονόματα  των  υπαλλήλων  που  κληρώθηκαν  εμφαίνονται  στο  υπ’ 
αριθμ.πρωτ.17307/7-12-2012 πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας και 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας καλώ:
1. να συγκροτήσουμε την Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων για το έτος 2013,
2. να ορίσουμε τον Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, στην παραπάνω επιτροπή.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
˗ την εισήγηση του Προέδρου, 
˗ τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. ε του  Ν. 3852/2010,
˗ τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011,
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˗ τις  διατάξεις  της  υπ’  αριθμ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.  21508/04.11.2011  Απόφασης 
του  Υπουργού  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης 
(ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’),

˗ τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008 και
˗ το  με  αριθμ.  πρωτ  17307/7-12-2012  πρακτικό  Κλήρωσης  που  διενήργησε  η 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Συγκροτεί Επιτροπή  Διαγωνισμού  Έργων,  για  τα  έργα συνολικού 
προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., χωρίς 
να συνυπολογίζονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας (Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθούν το έτος 2013, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ειδικότητα

1 Γρηγόριος Γώγος ΠΕ Οικονομικών
2 Αθανασία Μπαρτζώκα ΠΕ Τοπ/φων Μηχανικών
3 Ευμορφία Ντουλούλη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ειδικότητα

1 Δημήτρης Παπακώστας ΠΕ Γεωπόνων
2 Γιώργος Γρηγορούλης ΠΕ Τοπ/φων Μηχανικών
3 Ελένη Κατσίκα ΠΕ Γεωπόνων

Β. Ορίζει Πρόεδρο της Επιτροπής την κα Μπαρτζώκα Αθανασία με αναπληρωτή της 
τον κ. Γρηγόριο Γώγο.

Γ. Έργο της  ανωτέρω  επιτροπής  είναι:  η διενέργεια  διαγωνισμών,  για  τα  έργα 
συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., 
χωρίς  να  συνυπολογίζονται  τα  κονδύλια  της  αναθεώρησης  και  του  Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθούν το έτος   2013  .

Δ. Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, το 
με αριθ. πρωτ. 17307/7-12-2012 πρακτικό Κλήρωσης που διενήργησε η Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 149/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

                      
        Αγιά, 07-12-2012

                        Αριθ. Πρωτ: 17307

ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΚΛΉΡΩΣΗΣ

Την Παρασκευή  07/12/2012,  στο  Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Αγιάς, 
διενεργήθηκε  από  τον  Τσίπα  Ηλία  Αναπληρωτή  Διευθυντή  της  Δ/νσης  Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος, ενώπιον της Μπαρτζώκα Αθανασίας και 
της Ντουλούλη Ευμορφίας δημοτικών υπαλλήλων, κλήρωση για την 
για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν 
την Επιτροπή Διαγωνισμού για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο 
όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., χωρίς να συνυπολογίζονται τα κονδύλια της 
αναθεώρησης  και  του  Φόρου  Προστιθέμενης  Αξίας  (Φ.Π.Α.)  για  το  έτος  2013., 
σύμφωνα με την τοιχοκολληθείσα την 30/07/2012 σχετική ανακοίνωση.
 Στο από αριθμ. πρωτ. 17202/04-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος αναφέρονται οι υπάλληλοι που πληρούν 
τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στην κλήρωση, όπως αυτοί ορίζονται στον 
συνημμένο πίνακα του παραρτήματος Ι του παρόντος πρακτικού.

Ο Τσίπας Ηλίας, Αναπληρωτής Δ/ντης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Πολεοδομίας  &  Περιβάλλοντος,  προχώρησε  στην  κλήρωση  των  μελών  από  τους 
αναφερόμενους  στην  ανωτέρω  λίστα  υπαλλήλους,  με  επιλογή  κλήρου.  Πρώτα 
διενεργήθηκε κλήρωση για τα τακτικά μέλη και έπειτα για τα αναπληρωματικά.

Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφηκαν σε Πίνακα  κατά σειρά 
κλήρωσης:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Γρηγόριος Γώγος ΠΕ Οικονομικών
2 Αθανασία Μπαρτζώκα ΠΕ Τοπ/φων Μηχανικών
3 Ευμορφία Ντουλούλη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Δημήτρης Παπακώστας ΠΕ Γεωπόνων
2 Γιώργος Γρηγορούλης ΠΕ Τοπ/φων Μηχανικών
3 Ελένη Κατσίκα ΠΕ Γεωπόνων

Με  ευθύνη  του  Αναπληρωτή  Δ/ντη  της  Δ/ντης  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών 
Υπηρεσιών,  Πολεοδομίας  &  Περιβάλλοντος θα ειδοποιηθούν  αμελλητί για  την 
επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη.

 

1. Ηλίας Τσίπας 2. Αθανασία Μπαρτζώκα 3. Ευμορφία Ντουλούλη
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