
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
Π.Ε.   ΛΑΡΙΣΑΣ               
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
Από το αριθ. 18/2020 πρακτικό συνεδρίασης 

 
 Σήμερα στις 17 του μήνα Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
14:00’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 6041/13-07-2020 
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ.  (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  ΠΕΝΤΕ ( 5 ): 
 
                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

1. Μητσογιάννης Νικ.  1. Γκατζόγιας Παν. 

2. Κυρίτσης Γεώργιος          2.     Τσεργάς Κων/νος      

3. Ζαρδούκας Κων.                    

4. Κρικώνης  Χρήστος   

5. Κολλάτος Κων.   

6. --   

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 και αφού πρώτα 
ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης Θεμάτων, κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης για 
συζήτηση.   
 

ΘΕΜΑ (Ε.Η.Δ. 2ο) «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: 
‘ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΙΓΑΝΗΣ’ 
συνολικού προϋπολογισμού 660.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 119) 
 

 Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019: «Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο 
αρμόδιο για την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει 
τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […] θ) Αποφασίζει την  κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 
διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών 
για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και  τη συγκρότηση των ειδικών 
επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες,  υπαλλήλους 
του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους» 
 

 Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τεμπών, έστειλε εισήγηση με το αποτέλεσμα της 
ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Μητρώο Μελών Επιτροπών (Μη.Μ.Ε.Δ.) για το έργο: 
«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΙΓΑΝΗΣ» 
συνολικού προϋπολογισμού 660.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%, και τα 
οποία ο Πρόεδρος έδωσε στα μέλη της Ο.Ε. και τους κάλεσε να αποφασίσουν για την 
συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

ΑΔΑ: ΩΩΝ2ΩΗ7-Ψ4Σ



 

  

      Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 
72 παρ 1  του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του 
Ν.4623/2019, Τις διατάξεις  του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, Τις διατάξεις του Ν.2690/99, Την Απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών 
ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τεύχος Β’), Την Εγκύκλιο 2/ΔΝΣ 
/οικ.6703/ΦΝ466/26-1-2018 Υπ. Υποδομών και Μεταφορών «Δημοσίευση απόφασης του 
Μητρώου Μελών Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών 
και παροχής και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ ) της παρ  8(η) του 
άρθρου 221 Ν.4412/16», Την Εγκύκλιο 6/Αριθμ. πρωτ.Δ11/οικ.82/23-3-2018 Υπ. Υποδομών 
και Μεταφορών «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μητρώου Μελών επιτροπών  
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων ,μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ )», Τα αποτελέσματα της 
ηλεκτρονικής κλήρωσης που διενεργήθηκε μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του μητρώου 
Μη.Μ.Ε.Δ (ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ mimed-ecb-a-2-id-aa-6561-eba-2020-07-17-
10:00:00.000000) και μετά από διαλογική συζήτηση [Μειοψήφησε ο κ. Κολλάτος, ο οποίος 
ψήφισε ΚΑΤΑ]. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κ α τ ά  Π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
 

1. Την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 
ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΙΓΑΝΗΣ», όπως προέκυψε κατόπιν 
της κλήρωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΜΗΜΕΔ  με την παρακάτω σύνθεση : 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2 ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

ΜΕΛΟΣ 

3 ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΤΣΙΤΩΤΑ ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

ΜΕΛΟΣ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  

1 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΒΑΡΝΑ ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛ ΧΑΟΥΙ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΜΕΛΟΣ 

3 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΗΣ ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

ΜΕΛΟΣ 

 

2. Ορίζει στην επιτροπή   να ασκεί τις  ακόλουθες  αρμοδιότητες : 
α)   να αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή 
υποψηφίων, 
β)   να ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή 
τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,  
γ)   να ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,  
δ)   να εισηγείται 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,  
ε)   να γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,  

 

http://www.e-dimos.gr/wp-content/uploads/2018/01/%CE%A6%CE%95%CE%9A-4841-29.12.17.pdf
ΑΔΑ: ΩΩΝ2ΩΗ7-Ψ4Σ



 

3. Ορίζει ως χρόνο διάρκειας της επιτροπής το (1)ένα έτος .  
Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του 
έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.  
 
4. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη της επιτροπής  

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό  119/2020 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 
 

 O Πρόεδρος              Τα μέλη 
               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Ο.Ε. 

 
 

  Μητσογιάννης Νικ. 

ΑΔΑ: ΩΩΝ2ΩΗ7-Ψ4Σ
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