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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 22/2015 πρακτικό συνεδρίασης 

 
 Σήμερα στις 23 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30’ 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 5427/28-
05-15 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Τσάτσαρη Χρ.  (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) για την 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΞΙ ( 6): 
 
                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

1. Τσάτσαρης Χρήστος                1. Τσούγιας Χρήστος  

2. Έξαρχος Γεώργιος                 

3. Ζάχος Βασίλειος                 

4. Διψάνας Αχιλλεύς   
5. Μανώλης Γεώργιος   

6. Κυρίτσης Γεώργιος   

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή,  υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
 Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας , κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.  
 
ΘΕΜΑ ( 2ο). «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών έτους 2015»             
Αριθμός   Απόφασης ( 122 ) 
  
  Σύμφωνα με την διάταξη  της παραγράφου 1 του  άρθρου 21 του N.3669/2008, ορίζονται τα 
εξής: 
«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». 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  72  παρ. 1ε  του  Ν.3852/2010 /Φ.Ε.Κ. Τεύχος 
Πρώτο αριθμός φύλλου 87/07.06.2010   Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.  η  Οικονομικής επιτροπής  με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη 
διακήρυξη, διεξαγάγει 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 1  «Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό των 
μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης» της ΥΑ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/ΦΕΚ Β 
2540/7.11.2011 «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» .. η  διαδικασία της 
προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω κλήρωσης, εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση, στις 
περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων, με αντικείμενο 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 ιδιότητας του 
(ex officio). 
    Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών  ήδη προχώρησε  σύμφωνα με τα παραπάνω την 
διαδικασία  κλήρωσης για την ανάδειξη  τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα 
συγκροτήσουν την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έτος 2015 και μας έχει κοινοποιήσει τους 
σχετικούς πίνακες. 
 Σήμερα καλούμαστε να συγκροτήσουμε  τριμελή  Επιτροπή Διαγωνισμών έτους 2015. 
 Και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής ν’ αποφασίσουν σχετικά. 
 Τα Μέλη της  Οικονομικής επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη, τις διατάξεις του  άρθρου 72 
του Ν 3852/2010,  του Ν. 3669/08 1, του  άρθρου 21 του N.3669/2008 και μετά από διαλογική 
συζήτηση. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α  

 
 ΣΣυυγγκκρροοττεείί  ΕΕππιιττρροοππήή  ΔΔιιααγγωωννιισσμμοούύ  έέττοουυςς  22001155, για έργα συνολικού προϋπολογισμού 
μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ.,  μετά από κλήρωση, αποτελούμενη από  
Δημοτικούς υπαλλήλους, 
 
Τακτικά Μέλη: 

1. ΓΓεεωωρργγίίαα  ΤΤσσιιττσσιιοουυββάά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων μηχανικών,  
2. ΒΒαασσιιλλιικκήή  ΜΜππααρρμμπποούύττηη, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής,   
3. ΘΘεεμμιισσττοοκκλλήήςς  ΑΑσσηημμαακκόόπποουυλλοοςς, ΠΕ Γεωπόνων,   

 
Αναπληρωματικά Μέλη, τους: 

1. ΓΓκκοούύμμααςς  ΣΣττααύύρροοςς, ΠΕ Αρχιτεκτόνων μηχανικών,  
2. ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΖΖιιώώγγααςς, του Ιωάννη ΠΕ Γεωπόνων,  
3. ΜΜππεεττχχααββέέςς  ΣΣππυυρρίίδδωωννααςς, του Γεωργίου ΠΕ Γεωπόνων.  

 Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η ΓΓεεωωρργγίίαα  ΤΤσσιιττσσιιοουυββάά. 
  
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   122/2015 
………………………………………………………………………………………………………. 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

               (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 

           O Αντιδήμαρχος   
 
          Τσάτσαρης Χρήστος 
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